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Protokoll för
StuFFs fullmäktigemöte
200425 FP06-19/20
Sidan 1 av 6
Datum:

Lördagen den 25 april 2020

Tid

9:00

Lokal:

Digitalt

Kallade:

Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 19/20

Handlingsordning:

1–7, 8c, 8a, 8b, 9–15

Injusterade ledamöter
Förenade Filosofers initiativ
Magnus Holm
Hampus Jenå
Alicia Lihammar
Simon Pugliano
Amanda Larsby
Victoria Nilsson
Cornelia Nuamu
Filip Lindevall
Agnes Alm
Sofia Fardmark
Aniara Ulfsdotter
Jessica Lindgren
Emma Frid Eriksson
Emma Hjalmarsson
Lärarlistan
Alfred Norén
Anton Springmann
Malin Grönroos
Henrik Bademo
Rasmus Wramner
Erik Håkansson
Irma Hamzic
Socialdemokratiska studenter
Emilia Jonsson
Anton Johansson
Sara Tegnlöv
Anton Karlsson
Henrik Svensson
Frida Stark
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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August Magnusson
Rasmus Karlsson
Erica Nårdin
Freja Heinerud
Jakob Segerlind
Oscar Vines
Andreas Bergström
Therese Svärd
Närvarande styrelsemedlemmar
Sofia Ritenius
Anika Ernvik
Tone Wernersson
Frida Myrén
Emma Linder
Kim Axelsson
Petter Palmqvist
Josefin "Lilla" Stoor
Leo Karlsson
Policarpio Bernerstedt
Punkt

Mötets öppnande
Klara Bladh öppnar mötet 09:13

2.

Justering av röstlängd
Röstlängden justeras till 13 röstande

4.

5.

6.

1-10

x

1-8c

Samtliga: 1–8

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ärende

1.

3.

x

Handl. nr.

Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja följande till justerare tillika rösträknare
Anton Springmann
Amanda Larsby
Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet anser mötet stadgeenligt utlyst
Adjungeringar
Följande personer adjungeras in med närvaro- och yttranderätt
Sofie Löfstedt
Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställer föredragningslistan

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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7.

Tidigare mötesprotokoll
a)

FP03-19/20

Mötet beslutar att lägga protokoll FP03-19/20 till handlingarna
Röstlängden justeras till 14 röstande
8.

Val av styrelse för verksamhetsår 2020/2021
a) Medlems- och studentrepresentantsansvarig
Mötet beslutar att vakantsätta posten
b) Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap
Mötet beslutar att vakantsätta posten
c)

Studiesocialt ansvarig Mottagning och Sektion
Kandidat: Sofie Löfstedt

Röstlängden justeras till 15 röstande
Mötet ajourneras 15 minuter
Mötet beslutar att vakantsätta posten
9.

Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2020/2021
a) Talman
Mötet beslutar att vakantsätta posten
b) Sekreterare
Mötet beslutar att vakantsätta posten
c) Vice talman
Mötet beslutar att vakantsätta posten
d) Vice sekreterare
Mötet beslutar att vakantsätta posten

10.

Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsår 2020/2021
a)

Ordförande för valrådet
Kandidat: Kim Axelsson

Mötet beslutar att välja Kim Axelsson till ordförande för valrådet
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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b) Ledamöter i valrådet (4)
Mötet beslutar att vakantsätta posterna
c) Ledamöter i valberedningen (2)
Mötet beslutar att vakantsätta posterna
Mötet ajourneras 60 minuter
Röstlängden justeras till 15 röstande
11.

Motioner
a) Förändrad struktur av Fullmäktige
FFI väljer att dra tillbaka sin motion

12.

11a FP06-19/20

Propositioner
a) Verksamhetsplan 2020–2023
S-studenter yrkar att ändra följande:

12a FP06-19/20

tillägg i brödtext och en tilläggsattsats
”Påverkan och studentinflytande
Området Påverkan och studentinflytande innefattar StuFFs politiska arbete samt rekryterandet,
tillsättandet och stöttandet av studentrepresentanter. StuFF bedriver påverkan gentemot LiU,
kommunerna, regionen och andra externa aktörer. Påverkan kan även ske via opinionsbildning och
mediamedverkan där studenters situation lyfts och StuFFs mål konkretiseras. Mycket av den
påverkan som StuFF driver är tätt
kopplat till övriga områden och många satsningar sorteras därför in under övriga områden”
Styrelsen skall under verksamhetsåren 20–23

•

öka sin opinionsbildning kring relevanta studentpolitiska frågor i media med stöd av
åsiktsprogrammet.

Mötet beslutar att godkänna S-studenters yrkande
Mötet beslutar att godkänna den framvaskade verksamhetsplanen för 20–23
Mötet beslutar att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
b) Handlingsplan 2020–2021
S-studenter yrkar för att ändra följande:
tilläggsattsats under Studentrabatt på Östgötatrafiken
• att styrelsen verkar för att opinionsbilda kring frågan i media.
[Ny punkt under studentrabatt på Östgötatrafiken med brödtext och attsats]
Kåren skall stärka sin roll som aktör i samhällsdebatten. Opinionsbildning i relevanta
studentpolitiska frågor. Kåren företräder studenterna och detta bör avspeglas i det offentliga samtalet
kring studentpolitiska frågor och studenters situation. Förhandlingar och samtal med andra aktörer är
viktigt för att lyfta fram studenters situation, men det är även opinionsbildning. Ett större engagemang i
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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samhällsdebatten kan stärka StuFFs varumärke bland studenter då StuFF som studentkår visar vilken
förändring man vill åstadkomma.
Styrelsen skall under verksamhetsåret 20/21
• opinionsbilda kring relevanta studentpolitiska frågor i media med stöd av åsiktsprogrammet.

Mötet beslutar att godkänna S-studenters yrkande
Mötet beslutar att framvaskade handlingsplanen för 20/21
Mötet beslutar att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
c)

Budget 2020–2021

12c FP06-19/20

Anika Ernvik yrkar för att ändra följande:
”Jag vill yrka på budgeten för nästa år. Jag vill öka summan för konto “5004 - Överlämning
styrelsen” från det som idag står 20 000kr till 32 200kr för att vi ska kunna göra delar avöverlämningen
som vi nu inte kan pga Covid-19-krisen. Dom två aktiviteterna vi vill kunna göra i höst istället för
under juni är aktiviteter som kräver fysiska möten och det upplever vi i dagsläget inte kunna göras då vi
ska motverka smittspridning
Detta kommer kompletteras med en revidering till majFUM på samma konto fast för för detta år då så
att det stämmer.
Det jag önskar ändra är”:

•

Öka den budgeterade kostnaden för 5004 - Överlämning styrelsen
från 20 000 kr till 32 200 kr.

•

Lägga till meningen “ Två aktiviteter från föregående år som ej kunde genomföras på
grund av Covid-19-krisen finns budgeterade för här också.” i budgetnoterna under
Möten och planering.

Mötet beslutar att godkänna Anika Ernviks yrkande
Mötet beslutar att godkänna den framvaskade budgeten
Mötet beslutar att ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
d) Instruktioner för styrelsen 2020–2021
Mötet beslutar att godkänna propositionen

12d FP06-19/20

e) Instruktioner för valrådet 2020–2021
Mötet beslutar att godkänna propositionen

12e FP06-19/20

f) Instruktioner för valberedningen 2020–2021
Mötet beslutar att godkänna propositionen

12f FP06-19/20

g) Medlemsavgift 2020–2021
Mötet beslutar att godkänna propositionen

12g FP06-19/20

h) Delegering av mandat att tillsätta representanter att företräda StuFF
Mötet beslutar att godkänna propositionen

12h FP06-19/20

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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i) Extra ekonomisk ersättning
Mötet beslutar att godkänna propositionen

12i FP06-19/20

13.

Övriga frågor
Det ställdes lite frågor kring COVID-19 till styrelsen som gällde bland annat
sommarkurser och LiUs nya riktlinjer och öppettider

14.

Nästa möte
Onsdagen den 20 maj

15.

Mötets avslutande
Klara Bladh avslutar mötet 15:02

_______________________________
Klara Bladh, talman

_______________________________
Didrik Florhed, sekreterare

_______________________________
Anton Springmann, justeringsperson

_______________________________
Amanda Larsby, justeringsperson

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Kallelse till StuFFs fullmäktigemöte
200425 FF06-19/20
Sidan 1 av 2
Datum:

Lördagen den 25 april 2020

Tid

9:00

Lokal:

Digitalt

Kallade:

Fullmäktiges ledamöter, sakrevisorer, styrelsen 19/20

Föredragningslista
Punkt

Ärende

1.

Mötets öppnande

2.

Justering av röstlängd

3.

Val av två justerare tillika rösträknare

4.

Mötets stadgeenliga utlysande

5.

Adjungeringar

6.

Fastställande av föredragningslista

7.

Tidigare mötesprotokoll
a)

8.

FP03-19/20

Val av styrelse för verksamhetsår 2020/2021
a)

Medlems- och studentrepresentantsansvarig

b) Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap
c)
9.

Studiesocialt ansvarig Mottagning och Sektion

Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2020/2021
a)

Talman

b) Sekreterare
c)

Vice talman

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

Handl. nr.
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200425 FF06-19/20
Sidan 2 av 2
d) Vice sekreterare
10.

Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsår 2020/2021
a)

Ordförande för valrådet

b) Ledamöter i valrådet (4)
c)
11.

Motioner
a)

12.

Ledamöter i valberedningen (2)

Förändrad struktur av Fullmäktige

Propositioner
a)

Verksamhetsplan 2020–2023

12a FF06-19/20

b) Handlingsplan 2020–2021

12b FF06-19/20

c)

12c FF06-19/20

Budget 2020–2021

d) Instruktioner för styrelsen 2020–2021

12d FF06-19/20

e)

Instruktioner för valrådet 2020–2021

12e FF06-19/20

f)

Instruktioner för valberedningen 2020–2021

12f FF06-19/20

g) Medlemsavgift 2020–2021

12g FF06-19/20

h) Delegering av mandat att tillsätta representanter att företräda StuFF

12h FF06-19/20

i)

Extra ekonomisk ersättning

13.

Övriga frågor

14.

Nästa möte
a)

15.

11a FF06-19/20

Onsdagen den 20 maj

Mötets avslutande

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

12i FF06-19/20
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Valberedningens nomineringar till StuFFs förtroendeuppdrag verksamhetsåret 20/21
Heltidsuppdrag

Motkandidaturer

Studentombud Utbildning Utbildningsvetenskap
Vakant
Medlems- och studentrepresentantsansvarig
Johannes Larsson
Studiesocialt ansvarig Mottagning & Sektion
Sofie Löfstedt
Deltidsuppdrag
Talman
Vakant
Vice talman
Vakant
Sekreterare
Vakant
Vice sekreterare
Vakant
Valråd (arbetsgrupp)
5 poster – vakanta
Valberedning (arbetsgrupp)
2 ledamotsposter – vakanta

_____________________________________________________________________________
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Bilaga 1 till Motion gällande förändring i fullmäktige för
StuFF
Denna bilaga har till syfte att förtydliga FFI:s motion om förändring i fullmäktige.
Motionen och denna bilaga skall ses som en enhet i samband med att beslut tas.

Formalia förtydliganden
Eftersom det är ett större ingrepp i stadgarna och verksamhetens struktur, föreslås att det
implementeras under verksamhetsåret 20/21 för att börja gälla verksamhetsåret 21/22.
Stadgeändring

Då motionen rör stadgeändringar, förtydligas härmed att paragraf 1.10 i StuFF:s stadgar
måste beaktas:
§1.10 Stadgeändring
Ändring i eller tillägg till dessa stadgar, undantaget de delar som täcks in av stycke två, ska ske
genom bifall av antingen 3/4 av samtliga valda fullmäktigeledamöter vid ett
fullmäktigesammanträde eller minst 2/3 av samtliga närvarande fullmäktigeledamöter vid två på
varandra följande fullmäktigesammanträden med minst 14 dagars och högst 30 dagarsmellanrum.
Ändringar i denna stadga rörande Kap § 1.1, § 1.2 och § 1.10 samt Kap 12, 13 och 14, alternativt
ersättande av stadgan i sin helhet, kräver beslut med 2/3 majoritet på två fullmäktigesammanträden
med mellanliggande fullmäktige val och verksamhetsårsskifte.

Färdig ny Stadga

Den slutgiltiga formuleringen av stadgan föreslås denna arbetsgrupp ta fram.
Om det endast skall vara sektionsföreningar, eller föreningar överlag, eller om det ska finnas
x antal platser reserverade för personval utan sektionstillhörighet, behöver inte fastställas i
denna motion.
Exempelvis kan en problematik med att inkludera studenter, som läser fristående kurser, i
StuFF lösas genom att tillåta att ett antal personer utan sektionstillhörighet skall ingå i FUM.
Det här är ett problem som StuFF har idag, och eventuellt kan detta vara en del av lösningen.
Consensus stadgar skulle kunna användas som grund för fastställande av nya stadgar.
De finns som Bilaga 2 till motion. Se särskilt kap. 5, 6 & 10.
Det skall åter även poängteras att detta först bör gälla för tillsättande av FUM för
verksamhetsåret 21/22
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Problematiken med nuvarande system (listor)
FFI har identifierat flera problem med nuvarande system. Nedan redovisade problem är utan
särskild inbördes ordning.
Detta skall inte heller ses som en uttömmande lista, eller fullständig utredning.
Demokratiska val

FFI föddes ur idéen om att listvalen till FUM inte var särskilt demokratiska. Information om
valen hölls uteslutande på vissa strategiskt utvalda platser på Campus. Det var då en
majoritet av studenter från lärarprogrammet samt politiskt aktiva studenter som satt i FUM.
Det här är inte längre verkligheten i FUM, men det har inte blivit mer demokratiskt. Idag
består beslutande FUM av 36 % affärsjurister, däremot mot är de affärsjuridiska studenterna
inte fler än ca. 500 av de ca. 15 000 studenter som StuFF företräder, drygt 3 %.
Ur en demokratisk synvinkel är detta naturligtvis problematiskt.
Än mer problematiskt blir det när man lägger till det faktum att valdeltagandet till listorna är
lågt särskilt sett till antalet studenter StuFF företräder, men även räknat med antalet
medlemmar är siffrorna inga höjdare.
Genom att föreningarnas egna medlemmar, genom val (på samma sätt som styrelsen i
vardera föreningen väljs) ökar valdeltagandet för fullmäktige totalt.
Det är inte möjligt eller rimligt att få en helt jämn fördelning baserad på antalet mandat
baserat på antalet studenter per program. Däremot blir fördelningen betydligt jämnare.
Det är även värt att poängtera att en studentkår enligt lag skall vara demokratiskt uppbyggd.
(4 kap. 10 § Högskolelag (1992:1434))
Finner då FUM en svaghet i den demokratiska processen för val av fullmäktige måste FUM
agera, för att undvika repressalier enligt lag.

Makthierarkin i obalans

Enligt 5.2 StuFF:s stadgar är FUM StuFF:s högst beslutande organ. Det framgår även att FUM
ska styra organisationens verksamhet och fastställa dess åsikter.
Av 5.3 i stadgarna beskrivs FUM:s arbetsuppgifter, där det bl.a. fastslås att FUM är ett
kontrollorgan.
StuFF:s styrelse är således direkt underställd FUM.
StuFF:s styrelse sköter det dagliga arbetet inom StuFF.
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I Fullmäktige sitter 25 personer från olika bakgrund, med olika kunskapsnivåer, olika
erfarenheter av studentlivet, och olika högt/lågt intresse av att styra StuFF framåt.
Ändock sitter 25 personer där och tar beslut som direkt påverkar studenter och föreningar.
Beslut som sedan studenter vänder sig till sina föreningar och ifrågasätter, eller som
föreningar ifrågasätter till styrelsen i StuFF.
På senaste fullmäktigemötet togs ett beslut rörande mottagningen för 2020. Flera av oss
som sitter i fullmäktige har inte varit på en mottagning på ett par år, en del av oss har varit
engagerade i mottagningen andra inte. Troligen kommer ingen av oss vara en del eller
åtminstone större del i mottagningen hösten 2020.
Troligen kommer någon/några föreningar vara missnöjda med beslutet som FUM tagit.
Missnöjet kommer riktas mot StuFF, som förvisso tog fram förslaget, och FUM som tog
beslutet är en del av StuFF. Men det syns inte för den missnöjda.
Hade föreningarna via deras representant deltagit i beslutet, kan inget missnöje riktas mot
StuFF, eftersom föreningen har varit en del i beslutet. Skulle föreningens representant röstat
nej, kan föreningen åtminstone trösta sig i att det varit en demokratisk process.
Föreningarna har ofta flera synpunkter på StuFF:s arbete som påverkar dem. Ofta utan full
förståelse varför StuFF agerar som dem gör, och även utan direkt möjlighet att påverka.
Genom att föreningarna har en representant i fullmäktige kommer de få en ökad förståelse
för det arbetet StuFF gör och de kommer ha en kanal där de direkt kan påverka sin och andra
föreningars situation.
Dessutom finns det ett bra incitament för föreningarna att kontrollera StuFF, dels för ökad
förståelse, men även för att kontrollera de beslut som tas för/emot dem.
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Partipolitik
Av §1.1 i StuFF:s stadgar framgår att ”Studentkåren är som organisation partipolitiskt och
religiöst obunden”.
FUM är en del av studentkåren, och även om FUM som del av organisationen inte är
partipolitisk. Måste det ändock uttryckas att det är i viss mån beträngande att en lista med
uttryckt politiska åsikter innehar 32 % av rösterna i FUM.
Det kan argumenteras att det åligger övriga partier att starta egna listor för att främja
politiska neutraliteten och StuFF.
Men genom att godkänna framlagt förslag försvinner problematiken i sin helhet.
/ Förenade Filosofers Initiativ
31012020
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STADGAR

Antagna 1998-05-16
Reviderade 2019-05-16
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www.consensus.liu.se
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Org. 822003–1564

581 85 Linköping
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Consensus – Medicinska fakultetens studentkår
Consensus stadgar - Reviderade 2019-05-16

Kapitel 1 – Ändamål
1:1

Benämning

Medicinska fakultetens studentkår skall benämnas
”Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid
Linköpings universitet”.

1:2

Ändamål

Studentkåren vid Medicinska fakulteten, hädanefter
refererad till som Consensus, är en frivillig ideell
sammanslutning av individer med koppling till Medicinska
fakulteten. Consensus främsta ändamål är att främja
medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang.
Utöver det skall Consensus främja samtliga studenters
studier.

2

DocuSign Envelope ID: E44843F5-80E5-4F2D-A4A7-53D53B1CF884

Consensus – Medicinska fakultetens studentkår
Consensus stadgar - Reviderade 2019-05-16

Kapitel 2 - Medlemskap
2:1

Medlemskap

Som registrerad student vid Medicinska fakulteten vid
Linköpings Universitet har studenten rätt att bli fullvärdig
medlem. Detta medlemskap innebär även medlemskap i den
sektion som är kopplad till utbildningsprogrammet. Som icke
registrerad student vid Medicinska fakulteten finns möjlighet
till ett stödmedlemskap (se 2:4).
Medlemsavgiften kan betalas per termin, år eller annan av
fullmäktige fastställd period. Medlemsavgifter samt möjliga
betalningsperioder fastställs av fullmäktige.

2:2

Medlemmens
skyldigheter

Att betala av fullmäktige fastställd medlemsavgift.
Medlemsavgiften inkluderar kår- och sektionsavgift.

2:3

Medlemmens
rättigheter

Varje medlem äger rätt att närvara vid fullmäktiges
sammanträde. Medlem, utom stödmedlem, äger rätt att
deltaga i val av fullmäktigeledamöter. Varje medlem är valbar
till förtroendeposter inom Consensus med de undantag som
anges i föreliggande stadga. Medlem äger rätt att få
interpellation eller motion behandlad av fullmäktige.
Varje medlem äger rätt att ta del av Consensus protokoll och
övriga handlingar, som ej omfattas av sekretess, eller berör
Consensus arbete med externa motparter, under pågående
förhandling eller tvist.
Varje medlem äger rätt att nyttja de medlemsförmåner som
Consensus erbjuder sina medlemmar.

2:4

Stödmedlemskap

Som icke registrerad student vid Medicinska fakulteten vid
Linköpings universitet har fysisk eller juridisk person med
koppling till Medicinska fakulteten rätt att bli stödmedlem i
Consensus. Detta medlemskap kan vid önskemål innebära
stödmedlemskap i en av Consensus sektioner. Personer som
inte studerar vid Medicinska fakulteten vid Linköpings
universitet, men väl vid annan fakultet eller vid området för
utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, kan endast
bli stödmedlem i Consensus såvida denna är medlem i annan
studentkår vid Linköpings universitet.
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2:5

Stödmedlemmens
skyldighet

Att betala av fullmäktige fastställd medlemsavgift (se 2:2).

2:6

Stödmedlemmens
rättighet

Varje stödmedlem äger rätt att närvara vid fullmäktiges
sammanträden.
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Kapitel 3 - Hedersmedlem
3:1

Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan Consensus utse person som
synnerligen främjat Consensus intressen och strävanden.
Hedersmedlem ska vara befriad från att erlägga
medlemsavgift.

3:2

Process

Till hedersmedlem nomineras den som i skrivelse från
Consensus enhälliga styrelse, enhällig sektionsstyrelse under
Consensus eller minst 20 medlemmar föreslagits att utses till
hedersmedlem. Ärendet skall sedan anmälas vid ett
fullmäktigesammanträde och bordläggas. Vid nästa
fullmäktigesammanträde upptas skrivelsen till beslut. Om
skrivelsen antas av fullmäktige med minst två tredjedelars
majoritet utses personen officiellt till hedersmedlem i
Consensus.
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Kapitel 4 - Organisation och verksamhetsår
Consensus organisation och verksamhet bedrivs med svenska
som arbetsspråk.
4:1

Organisation

Kårens verksamhet utövas på nedan stadgat sätt genom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fullmäktige
Valberedning
Kårstyrelse
Handläggare
Utskott
Arbetsgrupper
Sektioner/valkretsar
Funktionärer och tjänstemän
Consensus revisorer

Punkt 1–4 ovan utgör Consensus centrala organisation.
4:2

Styrdokument

Consensus har sju styrdokument som reglerar dess
verksamhet och åsikter. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stadgar
Åsiktsdokument
Policydokument
Arbetsordningar
Visionsdokument
Budget
Verksamhetsplan

Consensus styrdokument är rangordnade i fallande skala
enligt listan under punkt 4:2 där stadgar prioriteras högst och
verksamhetsplan prioriteras lägst.
4:3

Verksamhetsår

Consensus verksamhetsår varar under tiden 1:a juli till 30:e
juni nästkommande kalenderår.
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Kapitel 5 - Consensus fullmäktige och val
5:1

Befogenheter

Fullmäktige är Consensus högst beslutande organ.

5:2

Sammansättning

Fullmäktige består av 29 ledamöter. Fullmäktiges ledamöter
är valda av sin valkrets men skall verka för Consensus bästa.

5:3

Mandattid

Fullmäktiges mandattid varar under tiden 1:a juli till 30:e juni
nästkommande kalenderår. Mandat som vid ett
fullmäktigesammanträde ej är tillsatt räknas ej med i
fullmäktiges totala antal mandat. Sker fyllnadsval av
fullmäktigeledamöter åligger det ansvarig sektionsordförande
att rapportera detta till fullmäktigepresidiet samt
kårordförande senast sju dagar innan nästa
fullmäktigesammanträde. Detta mandat kommer då att
räknas som tillsatt.

5:4

Ledning av
fullmäktigesammanträde

Fullmäktigesammanträden leds av fullmäktiges ordförande.

Kallelse till
fullmäktigesammanträde

Fullmäktige sammanträder på kallelse av
fullmäktigeordförande. Dag och tid för sammanträde
fastställs av fullmäktigepresidiet i samråd med kårstyrelsen.
Preliminär föredragningslista upprättas av
fullmäktigeordförande.

5:5

Vid fullmäktigeordförandes frånvaro leds sammanträdet av
vice fullmäktigeordförande. Vid ordförandes och vice
fullmäktigeordförandes samtidiga frånvaro åligger det
kårstyrelsens presidium att föreslå en temporär
sammanträdesordförande.

Kallelse till ordinarie fullmäktigesammanträde, samt
preliminär föredragningslista skall tillställas fullmäktiges
ledamöter, Consensus styrelse, sektionsordförande, revisorer
samt valberedningens ordförande minst tre veckor före
sammanträdet. Samtidigt skall kallelsen delges Consensus
medlemmar på Consensus hemsida.
Slutgiltigt förslag till föredragningslista med beslutsunderlag,
propositioner, motioner inklusive styrelsens motionssvar
samt övriga för fullmäktige aktuella handlingar förbereds
samt tillställas av fullmäktigeordförande fullmäktiges
ledamöter, Consensus styrelse, sektionsordförande, revisorer
samt valberedningens ordförande senast sju dagar före
fullmäktigesammanträdet.
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5:6

Fullmäktiges
ordförande

Det åligger fullmäktigeordförande:

Fullmäktigeledamot

Det åligger ledamot av Consensus fullmäktige:

5:8

Fullmäktigesammanträde

Fullmäktige skall ha minst sex sammanträden per
verksamhetsår. Mötena skall vara jämnt fördelade över
verksamhetsåret.

5:9

Extrainsatt
fullmäktigesammanträde

Rätt att hos fullmäktigeordförande, skriftligen och med
angivande av ärende, påkalla extra fullmäktigesammanträde
tillkommer:

5:7

att tillse att stadgeenlig kallelse till ordinarie respektive
extrainsatt fullmäktigesammanträde sker enligt föreliggande
stadga.
att opartiskt leda fullmäktiges sammanträden.
att opartiskt säkerställa att fullmäktiges åligganden
genomförs.
att tillse att stadgar, budget, protokoll, verksamhetsplan samt
övriga nödvändiga handlingar finns tillgängliga vid
sammanträdet.
att tillse att det till varje punkt som skall avhandlas finns en
föredragande person.
att tillse att fullmäktiges ledamöter utbildas i mötesteknik
och Consensus verksamhet innan verksamhetsårets första
fullmäktigesammanträde.
att då en valkrets inte är fulltaligt representerad vid ett
fullmäktigesammanträde, skriftligen informera berörd
sektionsordförande om detta.

att närvara vid fullmäktiges sammanträden och vid förhinder
tillse att en av valkretsen utsedd suppleant som närvarar i
ordinarie ledamots ställe.
att närvara vid de för fullmäktige arrangerade utbildningarna.

1.
2.
3.
4.

Envar av Consensus revisorer
Tio fullmäktigeledamöter
Tjugofem kårmedlemmar
Consensus styrelse

Extrainsatt fullmäktigesammanträde skall hållas senast tre
veckor från det att framställan gjorts till
fullmäktigeordförande.
Kallelse till extrainsatt fullmäktigesammanträde, jämte
föredragningslista, utgår senast sju dagar före
sammanträdet.
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5:10

Höstvalmöte

Vid fullmäktiges höstvalmöte åligger det fullmäktige att för
nästa kalenderår:
1. Välja ordförande för Consensus valberedning
2. Välja valberedningens övriga ledamöter
3. Välja mottagningssamordnare

5:11

Granskningsmöte

Vid fullmäktiges granskningsmöte åligger det fullmäktige att:
1. Granska kårstyrelsens berättelse över Consensus
verksamhet och ekonomi avseende föregående
verksamhetsår.
2. Fastställa vinst- och förlusträkning samt balansräkning
avseende föregående verksamhetsår.
3. Behandla revisorernas berättelse över det gångna
verksamhetsårets förvaltning.
4. Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs kårstyrelse.

5:12

Budgetmöte

Vid fullmäktiges budgetmöte åligger det fullmäktige att:
1. Fastställa verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår.
2. Fastställa medlemsavgift och budget för det
kommande verksamhetsåret samt fastställa
eventuella arvoden för Consensus funktionärer.

5:13

Valmöte

Vid detta sammanträde åligger det fullmäktige att för
nästkommande verksamhetsår:
1. Välja fullmäktigeordförande
2. Välja vice fullmäktigeordförande
3. Välja fullmäktiges sekreterare
4. Välja kårordförande
5. Välja vice kårordförande
6. Välja utbildningsutvecklare
7. Välja studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar
8. Välja studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar
9. Välja kårstyrelsens övriga ledamöter
10. Välja kårstyrelsens mötesordförande
11. Välja marknadsföringsansvarig
12. Välja caféchef
13. Välja projektledare för Consensus
arbetsmarknadsmässa
14. Välja ekonomisk revisor

9
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15. Välja sakrevisor samt personlig suppleant till denna
5:14

Valmetod

Personval sker mot avslag. Vid av enskild fullmäktigeledamot
begärd votering sker omröstning så som fullmäktige beslutar.

5:15

Valberedningens
förslag

Valberedningen skall senast fjorton dagar innan valmöte
meddela fullmäktige sina förslag. Förslagen skall även
anslås på Consensus hemsida.

5:16

Motkandidatur

Motkandidatur mot valberedningens förslag skall delges
fullmäktigeordförande, valberedningen och fullmäktige
senast sju dagar innan valmöte.

5:17

Entledigande

Av fullmäktige valda personer ska inhämta medgivande från
fullmäktige innan denne lämnar sitt uppdrag i förtid.

5:18

Misstroendevotum Av fullmäktige valda personer får skiljas från sitt uppdrag om
han eller hon genom brott eller på annat sätt visat sig
uppenbarligen olämplig för uppdraget eller befattningen.
Beslut härom fattas av fullmäktige.
Beslutet fattas med två tredjedelars majoritet.

5:19

Öppnande för fri
nominering

Fullmäktige kan under valmöte öppna för fri nominering av
valbara personer till förtroendeuppdrag. För beslut fordras
minst två tredjedelars majoritet.

5:20

Närvaro-,
yttrande-, förslagsoch rösträtt

Fullmäktigeledamot, eller tjänstgörande personlig suppleant,
har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid fullmäktiges
sammanträden. Kårmedlem har närvaro- och yttranderätt.
Därutöver har fullmäktigesuppleanter, revisorer,
revisorssuppleanter och kårstyrelsen yttrande- och
förslagsrätt.
Fullmäktigeordförande och vice fullmäktigeordförande har
yttrande- och förslagsrätt i sakfrågor och ordningsfrågor.
Övriga av fullmäktige valda funktionärer och handläggare
har yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör deras
uppdrag.
Sektionsordförande har yttrande- och förslagsrätt.
Närvarande motionär har yttrande- och förslagsrätt vid
motionens behandling.

5:21

Beslutsförhet

Fullmäktige kan fatta beslut vid stadgeenligt utlyst
sammanträde. Är fler än hälften av ledamöterna frånvarande
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då beslut skall fattas skall ärendet bordläggas om minst en
ledamot så begär.
5:22

Interpellation

Varje kårmedlem kan skriftligen inkomma med interpellation
till kårordförande senast tre dagar före fullmäktiges
sammanträde. Interpellation skall besvaras vid
fullmäktigesammanträdet av kårordförande eller av den som
kårordförande utser.
Fullmäktige kan vid interpellationsbehandling endast besluta
om protokollsanteckning eller utredning.

5:23

Motion

Kårmedlem kan skriftligen avge motion. Motion skall vara
kårstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före fullmäktiges
sammanträde. Över motion skall Kårstyrelsen skall avge
motionssvar på inkommen motion.

5:24

Ytterligare ärende

Fullmäktigeledamot som önskar få ärende upptaget på
fullmäktiges föredragningslista skall anmäla detta skriftligen
till fullmäktigeordförande senast tio dagar före
sammanträdet.

5:25

Extra ärende

Vid fullmäktiges sammanträde kan extra beslutsärende läggas
till föredragningslistan endast såvida fullmäktige med fyra
femtedelars majoritet så beslutar.

5:26

Protokoll

Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras som
upptar anteckning om ärendets art, samtliga ställda och ej
återtagna yrkanden, beslut samt reservationer och särskilda
yttranden.

5:27

Protokolljustering

Protokoll justeras av fullmäktiges ordförande jämte två av
fullmäktige för varje sammanträde särskilt utsedda
justeringspersoner.

5:28

Protokollets
färdigställande

Protokoll skall färdigställas och justeras senast tre veckor
efter fullmäktigesammanträdet samt därefter finnas
tillgängligt på Consensus kontor på campus US samt på
Consensus hemsida. Ansvarig för att så sker är
sammanträdets sekreterare.

5:29

Policybeslut

Policybeslut fattas av fullmäktige i frågor med hög bärighet
på Consensus verksamhet, ekonomi eller långsiktiga
inriktning. Beslut i frågan fattas med två tredjedelars
majoritet av närvarande ledamöter. Policybeslut ska införas i
Consensus policydokument.
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5:30

Åsiktsbeslut

Åsiktsbeslut fattas av fullmäktige och bestämmer Consensus
ideologi. Beslut i frågan fattas med två tredjedelars majoritet
av närvarande ledamöter. Åsiktsbeslut ska införas i
Consensus åsiktsdokument.

5:31

Visionsbeslut

Visionsbeslut fattas av fullmäktige och bestämmer Consensus
vision. Beslut i frågan fattas med två tredjedelars majoritet av
närvarande ledamöter. Visionsbeslut ska införas i Consensus
visionsdokument.
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Kapitel 6 - Valberedning
6:1

Valbarhet

Till Consensus fullmäktige kan endast den väljas som är
berättigad att deltaga i valet inom respektive valkrets, dock ej
ledamot av kårstyrelsen eller annan förtroendevald inom
Consensus centrala organisation för avsett verksamhetsår.
Till röstberättigad ledamot av kårstyrelsen kan endast
betalande medlem av Consensus väljas. Därutöver kan
fullmäktige välja icke-medlemmar till samtliga uppdrag utom
röstberättigade företrädare i externa organ.

6:2

Valberedning

Valberedningen utses av fullmäktige på Consensus
höstvalmöte. Fyllnadsval kan ske vid behov. Varje sektion har
rätt till minst en representant i valberedningen.
Valberedningsledamot får ej själv kandidera för något av de
uppdrag som valnämnden har att föreslå kandidater till.

6:3

Mandattid

Valberedningen väljs för ett år, från 1:a december till 30:e
november.

6:4

Åligganden

Det åligger valberedningen:
att aktivt söka kandidater till de poster som fullmäktige skall
välja.
att upprätta förslag på kandidater till de poster som
fullmäktige skall välja.
att fördela fullmäktigemandaten mellan Consensus olika
valkretsar.
att om oenighet råder i valberedningen kring visst förslag
skall detta delges fullmäktige. Förslaget skall avges i så god
tid att det kan utsändas minst fjorton dagar före
ifrågavarande fullmäktiges sammanträde.

6:5

Valberedningens
sammanträde

Valberedningen sammanträder på kallelse av
valberedningens ordförande.

6:6

Fördelning av
fullmäktigemandat

Fördelning av fullmäktigemandat går till på följande sätt:
1. Varje valkrets har två grundmandat.
2. Övriga mandat fördelas mellan valkretsarna till dess
att fullmäktige består av 29 ledamöter.
3. Fördelningen av mandat i Consensus fullmäktige
utföres av valberedningen på särskilt
valberedningsmöte senast den 31:a mars.
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4. Mandatfördelningsprotokoll skall upprättas och
undertecknas av valberedningens ledamöter och
kopior skall tillsändas samtliga sektionsstyrelser och
kårstyrelsen tillsammans med uträkningen.
6:7

Fördelning av
övriga mandat

Fördelningen av övriga mandat grundar sig på antalet
medlemmar inom respektive valkrets den sista februari. Det
åligger valberedningens ordförande att från respektive
utbildning inhämta dessa antal.
Mandat 1 utdelas till den valkrets som har högst
medlemsantal (härefter kallat jämförelsetal), varefter
jämförelsetalet för denna valkrets delas med 1,4. Ny
jämförelse görs och valkretsen med högsta jämförelsetalet
får mandat 2, varefter denna valkrets jämförelsetal delas
med 1,4 osv till dess alla övriga mandat har fördelats.
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Kapitel 7 - Kårstyrelse
7:1

Befogenheter

Kårstyrelsen företräder Consensus mellan
fullmäktigesammanträden och handhar, i överensstämmelse
med Consensus styrdokument samt av fullmäktige fattade
beslut, den omedelbara ledningen av Consensus verksamhet.

7:2

Sammansättning

Kårstyrelsen består av 9 personer. Följande ledamöter skall
finnas i styrelsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kårordförande
Vice kårordförande
Utbildningsutvecklare
Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar
Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar
Fyra stycken övriga ledamöter varav en
mötesordförande

7:3

Sammanträden

Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens
mötesordförande. Rätt att begära utlysande av
kårstyrelsemöte tillkommer varje styrelsemedlem.

7:4

Kallelse

Kallelse, föredragningslista och samtliga till mötet hörande
handlingar skall tillhandahållas samtliga med närvarorätt
minst tre dagar före sammanträdet.

7:5

Närvaro-, yttrande, förslags- och
rösträtt

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer
styrelsens ledamöter. Om styrelsen i särskild fråga ej
beslutar annorlunda gäller följande:
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer Consensus
handläggare, utvecklare, revisorer, valberedningens
ordförande samt sektionsordförande.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer av
fullmäktige eller kårstyrelsen vald funktionär vid fråga som
rör dennes verksamhetsområde.
Enskild kårmedlem som väckt fråga hos styrelsen äger rätt att
föredra sitt ärende.
Kårstyrelsen kan bevilja annan person närvaro- och
yttranderätt om så bedöms lämpligt.

7:6

Beslutsförhet

Kårstyrelsen är beslutsför om fem ledamöter, varav en utgörs
av styrelsens mötesordförande, kårordförande eller vice
kårordförande, är närvarande.
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Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta
antalet röster. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut
den mening som biträdes av kårordförande. Är
kårordförande frånvarande gäller den mening som biträdes
av vice kårordförande. Vid personval skiljer dock lotten.
7:7

Beslut i akut fråga

Consensus presidium, vilket utgörs av kårordförande och vice
kårordförande, har rätt att gemensamt fatta beslut i
brådskande ärenden då kårstyrelsen ej kan sammanträda.
Beslut skall anmälas på närmast efterkommande
kårstyrelsemöte.

7:8

Protokoll

Protokoll skall färdigställas och justeras inom två veckor från
respektive sammanträde och snarast därefter finnas
tillgängligt på Consensus kontor på campus US, tillställas
samtliga kallade, samt anslås på Consensus hemsida.

7:9

Kårstyrelsens
åligganden

Det åligger kårstyrelsen:

Consensus
presidium
åtaganden

Det åligger Consensus presidium

7:10

att bereda ärenden som skall behandlas på fullmäktiges
sammanträden.
att inför fullmäktige ansvara för Consensus ekonomi.
att fatta beslut om vem eller vilka som sköter Consensus
bokföring och andra finansiella tjänster. Vem eller vilka dessa
är ska meddelas fullmäktige på nästkommande möte.
att verkställa av fullmäktige fattade beslut.
att efter avslutat verksamhetsår upprätta
verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning samt
att föredra dessa på fullmäktiges granskningsmöte.
att varje verksamhetsår tillhandahålla valberedningen en
aktuell rekryteringsplan, innehållande en arbetsbeskrivning
för de poster som skall föreslås av denna.
att inför nästkommande verksamhetsår upprätta förslag till
verksamhetsplan som kommande styrelse skall arbeta efter.
att driva, och kontinuerligt rapportera till fullmäktige
angående, den verksamhet som fastslagits i verksamhetsplan
för aktuellt verksamhetsår.

att representera Consensus och föra dess talan.
att handha Consensus stadgar och tillse att dessa är aktuella.
att handha Consensus arkiv.
att leda och övervaka det operativa arbetet inom Consensus.
att besluta om funktionärers resor i samband med för
Consensus angelägna ärenden.
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att leda och övervaka arbetet inom kårstyrelsen.
att övervaka handläggarnas och arbetsgruppernas arbete.
att tillse att av kårstyrelsen fattade beslut verkställs.
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Kapitel 8 - Handläggare
8:1

Befogenheter

Consensus handläggare bereder inom sitt
verksamhetsområde frågor som skall behandlas av
kårstyrelsen samt verkställer av kårstyrelsen och fullmäktige
fattade beslut. Inom sitt verksamhetsområde har
handläggarna rätt att bedriva egen verksamhet, då den inte
strider mot styrdokument eller annat beslut fattat av
kårstyrelse eller fullmäktige.

8:2

Handläggare

Consensus handläggare utgörs av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marknadsföringsansvarig
Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa
Caféchef
Mottagningssamordare
Internationellt ansvarig
Pubchef

Kårstyrelsen kan interimistiskt tillsätta nya handläggare och
definiera verksamhetsområde fram till nästa ordinarie
fullmäktigesammanträde, då handläggarens verksamhet skall
granskas och eventuellt inskrivas i styrdokumenten.
Internationellt ansvarig anställs och arvoderas av Medfak
International men ges handläggarstatus i Consensus.
8:3

Ansvarighet

Handläggarna ansvarar för sin verksamhet inför kårstyrelsen.
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Kapitel 9 - Utskott
9:1

Ändamål

Varje utskott ska, inom sitt ämnesområde, vara ett forum för
samverkan mellan Consensus och de sektioner som
Consensus har slutit sektionsavtal med. Dessa sektioner har
rätt att vara representerade av en person i varje utskott och
varje sektion utser själv respektive representant. Vidare ska
utskottet, inom det egna ämnesområdet, utgöra en viktig del
av Consensus verksamhet.

9:2

Uppdrag

Utskotten driver, med utgångspunkt i verksamhetsplan för
innevarande verksamhetsår, frågor inom sitt
verksamhetsområde. Dessutom bereder utskotten frågor
som skall behandlas av kårstyrelsen samt verkställer av
kårstyrelsen fattade beslut.

9:3

Utskott

Consensus utskott är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sektionsordförandeutskottet
Utbildningsutskottet
Studiesociala utskottet
Arbetsmiljöutskottet
CARMA-utskottet
Internationella utskottet

Kårstyrelsen kan interimistiskt inrätta utskott, och definiera
verksamhetsområde, sammansättning och beslutanderätt, så
länge denna ej inskränker på fullmäktiges beslutanderätt,
fram till nästa ordinarie fullmäktigesammanträde, då
utskottets verksamhet skall granskas.
9:4

Utskottens
skyldigheter

Utskotten ansvarar för sin verksamhet inför kårstyrelsen.

9:5

Närvarorätt

Utskotten kan bevilja person närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.
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Kapitel 10 - Sektioner och valkretsar
10:1

Sektion/valkrets

Sektion är en sammanslutning av Consensus medlemmar
inom en eller flera utbildningslinjer och/eller kurser vid
Medicinska fakulteten. Consensus knyter sektionsavtal för
valkretsen med sektioner.
En valkrets består av de studenter som läser på ett
utbildningsprogram och för utbildningsprogrammet
huvudämnesspecifika kurser vid Medicinska fakulteten.
En medlem äger endast rösträtt i en valkrets. Rösträtten
tillfaller den valkrets där medlemmen läser flest poäng.

10:2

Uppdelning

Följande sektioner verkar vid Medicinska fakulteten vid
Linköpings universitet:
Arbetsterapeutsektionen (AT)
Biomedicinska analytiker-sektionen (BMA)
Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping
(Domfil)
Logopedsektionen (LOG)
Medicinska Föreningen vid Linköpings Universitet. (MF)
The Section for Experimental Biomedicine
Fysioterapeutsektionen (FT)
Sjuksköterskesektionen i Linköping (SSK-L)
Sjuksköterskesektionen i Norrköping (SSK-N)
Consensus fullmäktige äger rätt att genom stadgeändring
godkänna uppdelning, sammanslagning respektive
upplösning av sektioner, samt inträde av nya sektioner.

10:3

Medlemskap i
sektion

Medlemskap i sektion innebär medlemskap i Consensus.

10:4

Organisation

Consensus sektioner ska vara lustgodkända.

10:5

Valmöte

Det åligger varje sektion att inför nästkommande
verksamhetsår anordna val av kårfullmäktigeledamöter samt
suppleanter till dessa att representera sina respektive
valkretsar. Rösträtten på valmötet skall regleras i sektionens
stadgar på ett demokratiskt sätt så att rösträtt på ett direkt
eller representativt sätt tillfaller alla kårmedlemmar som
ingår i sektionens valkrets.

20
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Vid frånfall av fullmäktigeledamot, träder suppleant in som
ordinarie ledamot. Eventuellt fyllnadsval sker på det sätt
valkretsen beslutat.
10:6

Sektionsavtal

Sektionsavtal utformas i sektionsordförandeutskottet i
samråd med samtliga utskott. Sektionsavtalet fastslås i
fullmäktige och tecknas med respektive sektionsordförande.

10:7

Protokoll

Beslutsprotokoll skall föras vid sektionsmöten och
sektionsstyrelsemöten.

10:8

Beslut

Consensus fullmäktige kan undanröja beslut fattat av sektion,
som uppenbart strider mot Consensus ändamål, mot
Consensus stadga eller mot beslut fattade av Consensus
fullmäktige.
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Kapitel 11 - Ekonomi och firmateckning
11:1

Disponibla medel

Kårstyrelsen beslutar om utbetalningar som skall göras i
överensstämmelse med fastställd budget, och förfogar per
verksamhetsår, som disponibla medel, över maximalt 5 % av
årsomslutningen.

11:2

Förvaltning av
medel

Consensus och fondernas medel skall placeras på ett etiskt
försvarbart sätt. Förändrad sparform bestäms av fullmäktige
efter förslag från styrelsen.

11:3

Firmatecknare

Kårordförande samt vice kårordföranden tecknar Consensus
firma var för sig. Kårstyrelsen kan genom fullmakt tilldela
enskilda eller juridiska personer teckningsrätt till Consensus
tillgångar i syfte att utför finansiella tjänster. Kårstyrelsen kan
även i särskilda fall utse speciell firmatecknare.

11:4

Den ekonomiskt
ansvariges
åliggande

Ekonomiskt ansvarig är vice kårordförande fram till dess att
Consensus fullmäktige beslutas annorledes.
Det åligger den ekonomiskt ansvarige:
att tillse att löpande bokföring och ekonomisk förvaltning
utförs.
att fortlöpande rapportera till styrelsen och fullmäktige.
att ansvara för upprättandet av budgetförslag.
att tillse att räkenskapsår avslutas och lägga fram dessa till
fullmäktige för beslutande om ansvarsfrihet för föregående
styrelse.

12:5

Indragning av
sektionsersättning

Om sektion inte uppfyller de åtaganden som avtalats i
sektionsavtalet, har kårstyrelsen rätt att annullera
utbetalning av avtalsreglerad sektionsersättning. Vid tvist om
utbetalning av avtalsreglerad sektionsersättning avgörs
frågan slutgiltigt av dekanus vid Medicinska fakulteten, eller
person som dekanus utser.
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Kapitel 12 - Revision och ansvarsfrihet
12:1

Revisorer

Consensus revisorer skall vara myndiga och kan ej inneha
andra uppdrag eller vald post inom Consensus.
Consensus revisorer utgörs av en sakrevisor och en
ekonomisk revisor. Den ekonomiska revisorn ska vara
auktoriserad.

12:2

Revisors åliggande

Kårstyrelse med utskott och de funktionärer som är valda av
fullmäktige eller kårstyrelse granskas av sakrevisor med
avseende på verksamheten och dess förenlighet med
Consensus styrdokument samt fullmäktiges beslut.
Räkenskaper och förvaltning för kårstyrelse med utskott
granskas av den ekonomiska revisorn.
Det åligger revisorerna att avsluta sin granskning för
föregående verksamhetsår och över den företagna
revisionen avgiva berättelse. Sådan berättelse skall även
innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ
och funktionärer.

12:3

Revisors
rättigheter

Revisorerna skall av styrelsen löpande tillställas protokoll och
övriga handlingar som berör de delar av Consensus
verksamhet de har i uppdrag att granska. Bokslut och
verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna senast sex
veckor före fullmäktiges granskningsmöte.
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Kapitel 13 – Stadgeändring
13:1

Stadgeändring

Stadgeändringsförslag lägges i form av motion eller
proposition till fullmäktige.
Ändringsförslaget skall behandlas vid ett
fullmäktigesammanträde. För beslut fordras minst två
tredjedelars majoritet av antalet tillsatta mandat.

13:2

Ändring av
Consensus
ändamål

För ändring i Consensus ändamål krävs det att beslut fattas
med fem sjättedelars majoritet av antalet tillsatta ledamöter,
dock minst 15 ledamöter, vid två fullmäktigemöten vid två
skilda mandatperioder.

13:3

Beslut om
stadgeändring för
särskilda
paragrafer

Särskilda paragrafer innefattar samtliga paragrafer under
kapitlen:
1.
2.
3.
4.

Stadgeändring
Kårupplösning och kårsammanslagning
Undanröjande av beslut
Stadgetolkning

För stadgeändring krävs likalydande beslut med minst tre
fjärdedelars majoritet vid två fullmäktigemöten med minst
en månads mellanrum.
I brådskande fall kan stadgeändring göras med omedelbar
verkan, ifall fullmäktige enhälligt bifaller den lydelse som
föreslagit i propositionen, motionen eller styrelseyttrandet
över motionen, förutsatt att det antagna förslaget varit
fullmäktigeledamöter tillhanda minst sju dagar före mötet.
13:4

Noter och
förtydliganden

Till dessa stadgar kan fogas förtydliganden i form av noter.
Beslut om dessa fattas av kårstyrelsen.
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Kapitel 14 - Kårupplösning och kårsammanslagning
14:1

14:2

Beslut om
kårupplösning

Upplösning av Consensus går till enligt följande:

Beslut om kårsammanslagning

Consensus kan ej sammanslås med kår eller organisation som
ej tillvaratar Consensus ändamål och intentioner.

1. Kårstyrelsen lägger proposition om detta i
kårfullmäktige, som bordlägger frågan och remitterar
frågan vidare till sektionerna. Sektionerna utlyser
extrainsatt valmöte i samtliga valkretsar.
2. Samtliga valmöten måste anta propositionen med
minst fem sjättedelars majoritet.
3. Om så sker utlyser kårstyrelsen extra
fullmäktigesammanträde och öppnar propositionen
igen. Kårfullmäktige måste med minst fem
sjättedelars majoritet av antalet stadgade ledamöter
anta propositionen för att Consensus skall anses vara
upplöst.
4. Beslut om fördelning av likvida medel och tillgångar
efter gäldande av utestående skulder fattas av
kårfullmäktige. Tillgångarna kan dock ej gå till något
som står i strid med Consensus ändamål och
intentioner.

Sammanslagning med annan kår eller organisation går till
enligt följande:
1. Kårstyrelsen lägger proposition om detta i
fullmäktige, som bordlägger frågan och remitterar
frågan vidare till sektionerna. Sektionerna utlyser
extrainsatt valmöte i samtliga valkretsar.
2. Samtliga valmöten måste anta propositionen med
minst fem sjättedelars majoritet.
3. Om så sker utlyser kårstyrelsen extra
fullmäktigesammanträde och öppnar propositionen
igen. Kårfullmäktige måste med minst fem
sjättedelars majoritet av antalet stadgade ledamöter
anta propositionen för att sammanslagning ska kunna
ske.
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Kapitel 15 – Stadgetolkning
15:1

Tolkning

Vid tvist om tolkningen av dessa stadgar äger fullmäktige rätt
att hänskjuta frågan till dekanus för Medicinska fakulteten.
Intill dess dekanus avgjort frågan gäller kårstyrelsens
tolkning.
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Motion gällande förändrad struktur av fullmäktige

För att ta StuFF närmare studenterna, skapa större transparens samt värna om den demokratiska
processen föreslår Förenade Filosofers Initiativ att fullmäktige för StuFF i nuvarande form läggs ner
och ersätts av ett fullmäktige bestående av representanter från vardera sektions föreningsstyrelse, med
en röst per sektionsförening.
Med sektionsförening skall förstås sektionsförening som av StuFF erhållit sektionsföreningsstatus.
För vidare utveckling av problematiken över nuvarande fullmäktige sammansättning och för
föreslagen lösning, se bifogad bilaga 1.
Eftersom detta är ett större ingrepp i StuFF:s verksamhet föreslås att arbetet sker löpande med start
omgående, och vara avslutat i god tid innan verksamhetsåret 21/22 startar.
Därmed föreslås fullmäktige besluta att:
•

Ändra i StuFF:s stadgar på sådant sätt att framtida fullmäktige består av representanter från
föreningarna på LiU, med föreningar förstås sådana föreningar som tillgivits föreningsstatus
av StuFF.

•

Ta fram arbetsgrupp som skall implementera stadgeförändringen i praktiken.

•

Omgående, dock senast under verksamhetsåret 20/21 ändra i avtalen med föreningarna, så att
det av dessa framgår att föreningarna har ansvar att via sina valprocesser utse en ledamot till
fullmäktige för verksamhetsåret 21/22.

Till denna motion finnes 2 bilagor
• Bilaga 1 Förtydligande för motion gällande förändrad struktur av fullmäktige
• Bilaga 2 Consensus stadgar_reviderade_2019-05-16
Förenade Filosofers Initiativ
Linköping den 31 januari 2020
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Styrelsen lägger nedan fram sitt förslag till verksamhetsplan för åren 2020–2023.
Verksamhetsplanen har delats upp i olika områden som på ett överskådligt sätt motsvarar
verksamheten som bedrivs: Utbildning, Arbetsmiljö & Lika villkor, Påverkan & studentinflytande,
Mottagning & Event, Medlemmar samt Förvaltning. Viss överlappning förekommer och en del av
StuFFs verksamhet finns i fler områden såsom arbetet med sektionerna som sker inom alla
områden. Varje område har olika många styrelsemedlemmar kopplade till sig och även rörande detta
finns en viss rörlighet då fler ledamöter kan komma att bli inblandade beroende på vad satsningen
gäller. Men grundtanken är att för varje område ska det finnas en tydlighet rörande hur mycket
kapacitet det bedöms finnas, alltså hur många olika satsningar det finns utrymme för.
För denna verksamhetsplan så har de som idag jobbar inom varje område fått in idéer från FUM och
sina kollegor och har sedan själva gjort prioriteringar och skrivit samman satsningarna. Målet med
att tidigt i processen involvera FUM var att försöka få till ett dokument som alla från början är nöjda
med och därmed undvika mindre genomtänkta ändringar på årsmötet. Den uppmärksamme kanske
noterar en del skillnader i befintliga satsningar, detta är något styrelsen enbart gjort efter noggrant
övervägande då tanken är att genom att ha en treårig plan inte ändra riktning med kort varsel.
Ändringar som har skett beror antingen på vad som skett under satsningens första år som på olika
sätt skapat behov av förändring i det fortsatta arbetet eller för att omprioriteringar har skett.
De saker från 19/20 som ändrats inför 20/21 innefattar:
- Brödtexterna till satsningar som är inne på sitt andra eller tredje år. I de satsningarna har
brödtexten uppdaterats med kort information om vad som skett under 19/20.
- Satsningen ”Medlemmar och näringsliv” som har uppdaterats utifrån resultatet av årets
arbete.
- Satsningen ”Dokumentstruktur” som helt strukits då styrelsen anser att det som finns kvar
att göra inom satsningen är att anse som löpande arbete snarare än en satsning
- Satsningen ”Effektivisering av verksamhet” som uppdaterats utifrån resultat av årets arbete
samt som en omprioritering, vi har uppfattat en önskan från Fullmäktige att se över
Fullmäktiges struktur och bedömer att styrelsen inte har kapacitet att ha en satsning att
undersöka möjligheterna till administrativ personal samtidigt som en större utredning om
Fullmäktiges struktur ska genomföras.
I övrigt är alla ändringar helt nya satsningar, vilket alltså inkluderar följande satsningar:
- Värdegrundsarbete
- Ökat nationellt inflytande
- Jubileum - StuFF fyller 25
- Fullmäktiges struktur
- Fristående kurser och program utan sektionstillhörighet
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Alla satsningar inom verksamhetsplanen är viktiga men vi har valt att markera vilka satsningar som
av olika skäl skulle vara extra problematiska att skjuta på framtiden eller ta bort så att FUM vet detta
i förväg. Det kan vara av olika skäl, en satsning kan hänga ihop med något som hänt under pågående
verksamhetsår och som därför inte bör pausas, det kan vara en satsning som relaterar till annan
organisations verksamhet och som därför bara kan ske under 20/21 eller så kan det vara av vikt för
StuFF att det sker snarast. De satsningar som står listade nedan är de som styrelsen anser inte kan
tas bort och kort varför, dessa förklaringar kan såklart utvecklas mer av styrelsen om FUM vill veta
mer. Vi vill trycka på att vi står bakom alla våra satsningar och att de inte skulle stå med i
verksamhetsplanen om de inte ansågs viktiga, så vi vill inte att FUM tar detta som att allt som inte
står i listan kan med lätthet strykas, ska något tas bort så bör det vara ett väl genomtänkt beslut. Det
är såklart FUMs ansvar att besluta om verksamheten, detta är menat som ett verktyg för FUM att
kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt.
Vi har också försökt vara tydliga i listan nedan om området anses ha kapacitet för fler satsningar
eller ej. Är området ”fyllt” så innebär det att eventuella nya satsningar från FUM inte bara kan läggas
in, de måste då ersätta existerande satsningar.
Utbildning:

Satsningen Studenters rättigheter bör inte strykas för att vi
måste ta fram långsiktiga projekt för att göra studenterna
uppmärksamma på sina rättigheter och skyldigheter.
Områdets kapacitet kan ses som full, då utbildning även är en
stor del av punkterna Fristående kurser och Program utan
sektionstillhörighet. Om nya satsningar ska läggas till så bör de
påbörjas 22/23.

Arbetsmiljö & Lika Villkor:

Satsningen "LivsLUST" bör inte strykas då det är sista året av
ett flerårigt projekt som nu ska avrundas. Det skapar möjlighet
till att förtydliga och implementera en rutin kring det arbete
som StuFF bedriver kring välmåendeenkäter, både med andra
kårer och LiU.
Områdets kapacitet anses vara fylld för kommande år, om nya
satsningar ska läggas till så bör de påbörjas 22/23.

Påverkan och Studentinflytande:

StuFF
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Satsningen Knyta fler program och kurser till sektioner bör
inte strykas då den är en del av en större satsning och har till
viss del påbörjats under 19/20.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Områdets kapacitet anses vara fylld för 20/21, om nya
satsningar ska läggas till så bör de påbörjas 21/22.
Studiesocialt:

Satsningen Jubileum - StuFF fyller 25 bör inte tas bort då det
är en viktig satsning för vårt varumärke.
I och med sammanslagning av två poster till en samt att den
posten kommer jobba med andra satsningar bör området anses
som fullt för kommande år, om nya satsningar ska läggas till så
bör de påbörjas 22/23.

Medlemmar:

Satsningen Medlemmar och näringsliv bör inte strykas då det
är en satsning som är inne på sitt andra år samt då det finns ett
stort behov av att utveckla och fastställa vilken typ av
näringslivsarbete som StuFF ska bedriva.
Områdets kapacitet anses vara fylld då posten som främst
arbetar inom området är en sammanslagen post. Om nya
satsningar ska läggas till så bör de påbörjas 22/23.

Förvaltning:

Satsningen ”Effektivisering” bör inte strykas då det är en
redan påbörjad satsning samt det är nödvändigt för StuFF att
fortsätta effektivisera verksamheten.
Satsningen Fristående kurser och program utan
sektionstillhörighet bör inte strykas. Detta är något StuFF har
haft problem med under längre tid, i minst 15 år, så det är
viktigt att StuFF tar fram en långsiktig strategi för att nå ut till
dessa studenter.
Områdets kapacitet anses vara fylld.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
• Anta verksamhetsplanen 2020–2023 i enlighet med bilaga
• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_____________________
Styrelsen genom Sofia Ritenius
Kårordförande 19/20
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se
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StuFFs verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande
treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett sätt att få långsiktig
verksamhetsstyrning. Utifrån verksamhetsplanen ska en årlig handlingsplan upprättas vilken senare
konkretiseras av styrelsen och dess utskott. Handlingsplanen är de konkreta uppdrag som styrelsen
ska genomföra under verksamhetsåret. För de löpande arbetsuppgifterna finns instruktioner till
styrelsen vilka också ska konkretiseras. För fullmäktige är verksamhetsplanen är ett viktigt verktyg
för att få organisationen att hålla rätt kurs på sikt.
Verksamhetsplanen ska årligen ses över för att den ska vara aktuell den kommande treårsperioden.
Större ändringar i verksamhetsplanen bör därför vara noga genomtänkta. Verksamheten är uppdelad
i olika områden, som finns återspeglad i verksamhetsplan och handlingsplan, för att säkerställa
spridning av satsningarna. Viktigt att ha i åtanke när man fyller på med satsningar är kapaciteten för
varje område som kan bestå av 1–4 styrelseledamöter samt att alla satsningar inom organisationen
inte bör starta samma år då det året riskerar att bli ett utåt sett passivt år då alla satsningar är i ett
utredande/undersökande stadie.
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Vart tredje år ansöker en studentsammanslutning om att få statusen studentkår. StuFF har beviljats
kårstatus för treårsperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022. För att StuFF ska utföra sitt uppdrag som
studentkår och för att hålla verksamhetens riktning på kårens grunduppdrag inleds
verksamhetsplanen med beskrivningar av det uppdrag som StuFF har som studentkår.
Enligt högskolelagen gäller följande krav som förutsättning för att en studerandesammanslutning
ska ges ställning som studentkår:
● En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.
● Verksamhetsområdet för en studentkår får inte täcka mer än en högskola och ska sammanfalla
med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av högskolan.
● En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom
kårens verksamhetsområde.
● Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i
kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i studerandesammanslutningen.
Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta
beslutande organ.
● För studerandesammanslutningen ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska ha
antagits av sammanslutningens medlemmar och till sitt innehåll uppfylla de förutsättningar
som anges i 4 kap 13§ högskolelagen.
● En studentkår ska föra register över sina medlemmar och studentkåren ska årligen till
högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är medlemmar. På begäran
av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister.
Nedan beskrivs uppdraget kåren fått från universitetet genom beslutet om kårstatus mellan 20192022 (”Fastställande av studentkårer för perioden 2019-07-01 – 2022-06-30” (LiU-2018-03878)) i
enlighet med ”Uppdrag till de studentkårer som skall företräda studenter och doktorander vid
Linköpings universitet från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022” (LiU-2018-03878).
1. Ansvara för att det finns en organisation som har tillräckliga resurser för att garantera ett aktivt
studentinflytande för samtliga studenter/doktorander inom respektive verksamhetsområde samt
kunna tillgodose behovet av utbildningsbevakning.
2. Ansvara för att det finns en väl förberedd student-, doktorandrepresentation i de organ av
permanent och icke permanent karaktär i vilka studenterna/doktoranderna skall representeras av de
utsedda studentkårerna. En lista skall upprättas inför varje verksamhetsår som visar i vilka organ och
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
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grupper studenterna skall vara representerade.
3. Ansvara för att det finns en väl utvecklad representation av studenter och doktorander i
universitetets kvalitetsarbete.
4. Ansvara för att samtliga studenter och doktorander inom respektive verksamhetsområde hålls
informerad om studentkårens verksamhet.
5. Ansvara för att bemanna och utbilda den arbetsmiljöorganisation som skall finnas uppbyggd för
studenterna och doktoranderna på universitetets olika campus i enlighet med det samverkansavtal som
ingåtts mellan universitetet, de fackliga organisationerna och studentkårerna.
Till detta skall läggas att kårerna aktivt skall medverka vid mottagningen av nya studenter i enlighet
med den av kårerna gemensamt fastställda mottagningspolicyn.
Utifrån ovan formulerade uppdrag sammanfattas StuFFs kärnverksamhet som:
● Att förvalta organisationen och kåruppdraget utifrån hur det regleras i Högskolelagen, genom
kårstatus från Linköping universitet samt kårens stadgar och styrdokument
● Att utveckla och bevaka utbildningskvaliteten för universitetets studenter – vid
grundutbildningar, avancerad nivå och forskarutbildning
● Att säkerställa en god studiesocial situation genom att utveckla och bevaka studenters
psykosociala och fysiska arbetsmiljö samt ansvara och samordna mottagningen av nya
studenter
● Att säkerställa studentinflytande genom att tillsätta studentrepresentanter och tillvarata kårens
påverkansmöjlighet
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Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett
ordentligt arbete med detta dokument.
Att enbart revidera enskilda åsikter i dokumentet är inte hållbart då helheten inte är
sammanhängande just nu, för att det ska vara ett relevant dokument under flera år vore det bättre att
avveckla åsiktsprogrammet i sin helhet och istället ha ett principprogram. Skillnaden på åsikt och
princip är vilken detaljnivå punkterna är formulerade. Att jobba enligt en princip kan göras på flera
olika sätt och kan innebära att man driver flera åsikter som alla går i linje med principen medan
åsikter har en tendens att bli väldigt detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste
revideras oftare, antingen för att man uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den
detaljen av någon anledning inte längre är aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställs det
alltså att dokumentet förblir relevant även utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer
säkerställer också att studentrepresentanter (styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det
är lättare att applicera på de frågor som dyker upp på de möten man är på.
Under 19/20 tog Fullmäktige ihop med styrelsen fram rubriker och avgränsningar till det nya
Principprogrammet.
Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 20/21:
•

Fylla Principprogrammet med principer inom de rubriker/områden samt avgränsningar som
föregående verksamhetsår beslutat om

Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 21/22:
•

Fastställa Principprogrammet och samtidigt avveckla Åsiktsprogrammet och uppdatera
stadgan därefter

•

Etablera hur man kontinuerligt ska arbeta med Principprogrammet för att säkerställa att det
förblir ett aktuellt och uppdaterat dokument

StuFF
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StuFFs arbete med utbildning innefattar samarbetet och stöttningen av sektionernas
utbildningsbevakare likväl som den egna granskningen av utbildningskvalitén. Arbetet innefattar
representation samt studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter, såväl programstudenter,
mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander.

Studenterna är skyldiga att ha koll på sina rättigheter och skyldigheter, men under verksamhetsår
18/19 framkom det att studenterna inte har koll på dessa. Det grundar sig i de många mejl
studentkåren fick från studenter men även de svar som inkommit under utvärderingarna av
kursvärderingssystemet. I och med detta krävs det en satsning med fokus på studenters rättigheter
men även deras skyldigheter. De som kommer att arbeta med detta är studentombuden för
utbildning.
År 1 genomfördes en utbildningsvecka med information på sociala medier, kaffekampanjer samt
framtagande och spridning av en FAQ på StuFFs hemsidan med utbildning srelaterade frågor
Planen är att utbildningsveckan ska hållas i början på november varje år och att
utbildningsbevakarna skall involveras mer åren framöver. Därefter ska styrelsen se över vilka fler
projekt som kan genomföras för att öka studenters medvetande och vilken effekt FAQ har lett till.
Sista året ska ett nytt projekt genomföras med samma syfte som utbildningsveckan
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Ta fram förslag på fler projekt med samma syfte som utbildningsveckan
• Utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFFs hemsida
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Genomföra ett nytt projekt med samma syfte som utbildningsveckan
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StuFFs arbete inom området arbetsmiljö och Lika Villkor innefattar en bredd av frågor såsom den
fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, diskrimineringsfrågor och allt som innefattas i Lika
Villkor. Arbetet innefattar representation och studentärenden och omfattar alla StuFFs studenter,
såväl programstudenter, mastersstudenter, frikursstudenter som doktorander.

LiU har som ett av sina Prioriterade Vägval att arbeta med värdegrunden, i dagsläget finns ingen
uttalad LiU specifik värdegrund men istället finns den statliga värdegrunden som LiU måste förhålla
sig till som en myndighet samt den akademiska värdegrunden. Arbetet som LiU bedriver nu kan
komma att leda till en enad värdegrund som förtydligar vad dessa två betyder på just LiU eller så kan
det resultera i något ytterligare, något som är det som enar alla som är verksamma på LiU. I det här
arbetet måste även studenternas åsikter framföras och höras. För att en värdegrund ska vara något
som verkligen kan anses fungera som en gemensam grund att stå på för alla som verkar vid LiU så
måste studenterna känna att det är deras värdegrund, något som LiU under 19/20 efterfrågat men
som ingen kår haft utrymme för att arbeta med.
För att ta tillvara på den möjlighet till påverkan i en fråga som kan komma att påverka studenterna
har denna satsning tagits fram. Syftet är både att delta i LiUs arbete men även se över den egna
organisationens värdegrund.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Samla in studenters och/eller studentföreningars åsikter om vad en värdegrund på LiU bör
innehålla
• Framföra åsikterna som en del i LiUs interna arbete rörande värdegrund samt verka för att
det arbetet resulterar i något som studenter kan stå bakom
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Arbeta för att studenter och studentföreningar i StuFFs närhet är medvetna om värdegrunden
• Stötta föreningar till att arbeta för att införliva LiUs värdegrund i sin egen verksamhet
Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23:
• Genomföra ett eget värdegrundsarbete inom StuFF
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Under verksamhetsåret 18/19 tog de tre kårerna tillsammans fram en enkät med fokus på
psykosocial hälsa. Denna enkät är tänkt att vara återkommande så att man över åren kan se
utvecklingar som sker och kontinuerligt ha uppdaterad data om hur studenterna mår som kan
användas i vårt påverkansarbete. Under verksamhetsåret 19/20 har kårerna arbetat med de resultat
som inkommit via enkäten samt reviderat enkäten som framtogs 18/19. Samtidigt har Linköpings
universitet valt att återuppta arbetet med den återkommande enkäten ”Studentundersökningen”.
Det blir därför av stor vikt att skapa fungerande rutiner över hur arbetet med välmåendeenkäter bör
se ut.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Skapa en tydlig plan för hur arbetet med en återkommande enkät ska implementeras i
StuFFs löpande arbete
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Området Påverkan och studentinflytande innefattar StuFFs politiska arbete samt rekryterandet,
tillsättandet och stöttandet av studentrepresentanter. StuFF bedriver påverkan gentemot LiU,
kommunerna, regionen och andra externa aktörer. Mycket av den påverkan som StuFF driver är tätt
kopplat till övriga områden och många satsningar sorteras därför in under övriga områden.

StuFF bör utveckla rutiner som säkerställer att det inflytande StuFF har på nationell studentpolitik
via medlemskap i SFS används på bästa sätt och ger bästa möjliga resultat. Detta kan uppnås genom
att ha en delegation till SFSFUM som är väl insatt inför årsmötet och som därmed kan bedriva
effektiv påverkan. Tidigare år har det tillsatts en delegation bara inför SFSFUM som därmed har
haft en större utmaning i att hinna bli nog insatt för att göra bästa möjliga insats och under de
senaste åren har söktrycket till delegationen minskat så pass mycket att det inte längre är hållbart att
arbeta vidare enligt den rutinen.
Den bästa lösningen vore att ha ett utskott/arbetsgrupp eller dylikt som existerar under hela
verksamhetsåret och som arbetsleds av den i styrelsen med ansvar för det nationella
påverkansarbetet (MSA). Gruppen skulle kunna utgöras av både ledamöter från Fullmäktige som är
det organ som ska bilda kårens åsikter, men också andra studenter. Det skulle finnas mer tid till
rekrytering om det sker på hösten och gruppens arbete skulle inte bli stressat. Om arbetet fungerar
väl kan gruppen också arbeta med andra politiska frågor utanför SFS, de skulle kunna arbeta
tillsammans med styrelsen i frågor på lokal nivå eller vara den grupp som sätter sig in i frågor och
fungerar som en remiss-instans.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Ta fram rutiner samt instruktioner för ett utskott eller en arbetsgrupp med syfte att jobba med
nationell studentpolitik under hela läsåret
• Tillsätta och arbeta med gruppen, bestående under 20/21 främst av Fullmäktige ledamöter
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Se över möjligheten att expandera gruppen samt rutinerna för att inkludera studenter som inte
är med i fullmäktige
Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23:
• Utvärdera arbetet samt säkerställa att det blir en del av styrelsens löpande arbete
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StuFFs arbete med mottagningen av nya studenter är till stor del samordnande och stöttande.
Arbetet är till större delen strategiskt med mycket planering men innefattar också praktiska element
såsom utbildningar och egna event samt styrelsens deltagande under mottagningen. Arbetet med
event är till större delen kåröverskridande samarbeten.

Den 1 Juli 1996 slogs studentkårerna LUSIL och LUS ihop och bildade StuFF. Det innebär att
StuFF fyller 25 år 2021! Det måste firas genom att hålla ett jubileumsfirande. Ett jubileumsfirande är
också en bra anledning till att få studentkåren att synas extra mycket utåt. Det är därför en bra idé att
göra firandet till ett ambitiöst och storslaget event, för att väcka uppmärksamhet och för att både
tacka och rekrytera medlemmar. Därför ska planeringen för jubiléet få ta ett verksamhetsår och
planeras under 20/21, och själva jubiléet ska hållas under höstterminen 2021.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Sätta en budget för StuFFs 25-års jubileum tillsammans med fullmäktige
• Ta fram förslag på hur jubiléet ska firas och vilka aktiviteter som ska ingå
• Ta fram en färdig projektplan för jubiléet som är redo att sättas i verk höstterminen 2021
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Genomföra StuFFs 25-års jubileum under höstterminen 2021 enligt förgående års projektplan
• Utvärdera genomförandet av StuFFs 25-års jubileum och processen att följa förgående års
projektplan och budgetplan
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StuFFs arbete rörande medlemmarna innefattar både rekryterandet av medlemmar och
medlemsvård. Medlemsvård kan vara att hitta olika fördelar med ett medlemskap men också att ha
en god kommunikation med medlemmarna. Medlemsrekrytering kan ske tillsammans med
sektionerna och innefattar strategiskt och operativt arbete kring rekrytering men också arbete med
medlemssystem och medlemsavgift.
StuFF har sedan en ganska lång tid tillbaka haft problem med att konkret peka på vilken form av
näringslivsarbete StuFF ska ägna sig åt. Ett flertal olika projekt har drivits, posten näringslivsansvarig
har funnits och med jämna mellanrum kommer det förslag från framför allt fullmäktige om att skapa
mer studentnytta och intäkter på samma gång – framför allt med inspiration från LinTek. De som
har arbetat med de här frågorna har upplevt svårigheter i arbetet då dels StuFFs sektioner är starkare
och mer relevanta för näringslivet än StuFF på grund av StuFFs stora bredd. Och dels på grund av
att näringslivet som ”tillhör” StuFF generellt bedöms ha mindre ekonomiska resurser till sitt
förfogande än exempelvis det näringsliv som är kopplat till LinTek.
Denna satsning går ut på att fastställa vilket förhållningssätt StuFF bör ha till näringslivet, och ska
genomföras ur ett studentperspektiv, dvs: vad förväntar sig studenter och medlemmar av StuFF när
det kommer till näringsliv? Under verksamhetsåret 19/29 undersöktes denna fråga och ligger som
grund för StuFFs arbete förmåner och näringsliv. En undersökning bland sektionerna har också
utförts för att utreda vilken roll de vill ha kopplat till näringslivet och StuFF. Utifrån denna
undersökning fortsätter ett pilotprojekt som en åtgärd verksamhetsåret 20/21. Pilotprojektet ska
under sista året utvärderas och mynna ut i en rutin som fastställer förhållningssättet till sektioner och
näringslivet, vad StuFF kan göra och vad StuFF inte bör göra.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Baserat på kartläggningen genomföra ett pilotprojekt som framställts under verksamhetsåret
19/20 i syfte att skapa ett hållbart och långsiktigt näringslivsarbete mellan StuFF, sektioner
och näringslivet.
• Arbeta med att inleda samarbeten med företag utifrån rutinen som framtogs under
verksamhetsåret 19/20
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Utvärdera pilotprojektet och färdigställa en rutin som fastställer StuFFs förhållningssätt till
och arbete med näringsliv
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StuFFs arbete med förvaltning innebär att förvalta kårens ekonomiska och personella resurser inom
ramarna för av fullmäktige fastställda styrdokument. Arbetet är både operativt och strategiskt.

Fullmäktige har under många år haft samma uppbyggnad, 25 mandat fördelade på ett antal listor.
Denna struktur har många fördelar men under de senaste åren har vi börjat se fler och fler nackdelar
som lett till att det nu är dags att se över strukturen och titta på alternativ.
Ett problem som uppstått är att antalet listor som ställer upp i valet minskat, 19/20 finns enbart tre
listor totalt, vilket leder till minskade möjligheter att vara representativa – alla studenter kanske inte
har någon lista som de känner kan representera dem. Ett annat problem som märkts som en trend
under de senaste åren är sjunkande engagemang inom Fullmäktige som främst märks med ett eller
flera inställda möten på grund av för få deltagande för att uppnå beslutsförhet.
Båda dessa problem skapar fler problem för kåren, att inte ses som representativa kan skada
medlemmarnas förtroende för StuFF och att inte få input från en god bredd av studenter påverkar
hur bra beslut som kan fattas. Lågt engagemang och inställda FUM-möten bromsar upp hela
organisationen och skapar en ganska otrygg och ansträngd situation för styrelsen.
Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 20/21:
•

Genomföra en utredning som ska ta fram vilken struktur Fullmäktige bör vara i, inklusive en
omvärldsanalys, en riskanalys samt dialog med relevanta parter såsom eventuellt sektioner

•

Planera åtgärder baserat på utredning att lämna över till efterkommande verksamhetsår

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 21/22:
•

Utföra åtgärder baserat på föregående års utredning

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 22/23:
•

Avsluta eventuella kvarvarande åtgärder från utredningen samt utvärdera
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StuFF måste på sikt minska sina kostnader och nå nollresultat för att överleva som organisation.
Arbetet med organisatorisk struktur och effektivitet har pågått sedan verksamhetsåret 17/18 då man
på grund av en ohållbar arbetssituation för styrelsen la fram ett förslag om en större styrelse. Detta
har StuFF sedan haft under två verksamhetsår vilket gett utrymme för att göra ett gediget arbete
med att effektivisera arbetssätt vilket resulterat i att under 19/20 kunde ett förslag läggas fram om
att återgå till en styrelse bestående av 8 personer.
En mindre styrelse är dock inte det enda som krävs för att kunna lägga en budget med nollresultat
vilket är målet då styrelsen har uppfattat fullmäktiges oro över StuFFs ekonomiska situation, och
därav innehåller denna satsning olika effektiviseringar med målet att nå nollresultat. Detta innebär
att vissa arbetsuppgifter och eventuellt vissa områden kommer läggas ned, och vissa uppgifter och
områden kommer fortsätta effektiviseras. Syftet med denna satsning är alltså att skala bort sådant
som inte tillhör kåruppdraget, kärnverksamheten eller sådant som inte ger en tydlig studentnytta.
Satsningen ämnar effektivisera styrelsens arbete och kontaktytor mot sektioner och föreningar.
Dessutom behövs ett löpande arbete med tjänstestruktur, budget och andra styrdokument för att
komma fram till om olika förslag bidrar till mer balanserade budgetar. Det kommer också behöva
göras andra nedskärningar av kostnader i verksamheten. Detta arbete är tänkt att pågå mellan 19/20
och 21/22.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Utreda hur digitala verktyg kan effektivisera processer i verksamheten
• Se över StuFFs verksamhet utifrån ett budgetperspektiv för att säkerställa en ekonomiskt
hållbar situation
• Ta fram en plan inför kommande år med eventuella nedläggningar av verksamhet eller
fortsatta effektiviseringar
Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Avveckla och/eller effektivisera verksamhet enligt föregående års utredning
• Utreda möjligheterna för tillsättandet av en administratör för att möjliggöra effektivisering av
administrativt arbete samt vilka konsekvenser som det skulle medföra till exempel om styrelsen
skulle behöva vara mindre
• Ansöka om ny kårstatus och utreda möjligheten till en förbättrad finansieringsmodell för att
balansera resultatet
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Verksamhetsår 19/20 hade StuFF en punkt i handlingsplanen som handlade om frikurser och
masterprogram utan sektionstillhörighet. Punkten grundade sig i att StuFF har svårt att nå ut till
studenter på dessa program och kurser samt tidigare frikursutredningar gjorda av StuFF 07/08 och
13/14. Istället för att göra en ny utredning påbörjade StuFF arbetet 19/20 utifrån tidigare
utredningar. Arbetet 19/20 handlade om att knyta fler frikurser och masterprogram till sektioner,
utveckla strukturen för att nå ut till dessa studenter, utreda intresse om en mottagning samt ta fram
en långsiktig plan för hur StuFF ska hantera frikursstudenter och studenter på masterprogram utan
sektionstillhörighet.
Under verksamhetsår 19/20 var det flera sektioner som visade intresse för att knyta till sig fristående
kurser, masterprogrammen har varit svårare att knyta till sektioner men där finns ändå en tanke om
vilka som skulle tillhöra vilken sektion. Det finns även en påbörjad guide för att underlätta
sektionernas arbete med att integrera nya kursers studenter i sektionen. Det finns idag ingen struktur
för hur StuFF når ut till dessa studenter, men det finns flera möjliga sätt som har tagits fram under
året. Intresset för mottagningen har utretts och det finns intresse från studenternas sida.
Under verksamhetsår 19/20 påbörjade även StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade
lärarutbildningarna som startades ht19. Utbildningsvetenskap har bidragit med pengar för att StuFF
ska besöka dessa campus en gång per termin. Hittills har bara ett besök gjorts under VT20. HT20
ska det upprättas en liknande utbildning för grundskollärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem i Nyköping och Utbildningsvetenskap planerar att expandera konceptet i framtiden samt
avveckla campus utifrån bland annat behov och efterfrågan. På grund av detta har arbetsgruppen
som besökt Campus Småland kommit fram till att StuFF behöver ta fram en rutin för att nå ut till
dessa utbildningar med information. Därför behöver StuFF strukturera och konkretisera arbetet
med hur vi tar kontakt och upprätthåller den med dessa studenter.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21
• Ta fram en långsiktig struktur och arbetssätt för hur StuFF ska nå ut till frikursstudenter och
studenter på program utan sektionstillhörighet
• Ta fram förslag på fler program och kurser som kan knytas till sektioner
• Gör en utvärdering tillsammans med de sektioner som har knutit till sig fler program eller
kurser, samt utveckla guiden för att integrera kurser och program i sektioner
• Systematisera och konkretisera arbetet med decentraliserade lärarutbildningar
• Kartlägga möjligheterna för arbetet kring arbetsmiljö och lika villkor på decentraliserade
lärarutbildningar
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Styrelsen ska under verksamhetsåret 21/22:
• Identifiera behovet och utreda möjligheten att starta upp ett utskott som är ansvarig för en
mottagningsdag samt för utbildningsbevakning och arbetsmiljö hos studenter på fristående
kurs och program utan sektionstillhörighet
• Utveckla och implementera den långsiktiga strukturen och arbetssättet i StuFFs verksamhet
• Utvärdera och revidera guiden för sektioner om att integrera kurser och program i sektioner
• Utvärdera och utveckla strukturen som tagits fram för de decentraliserade lärarutbildningarna
Styrelsen ska under verksamhetsåret 22/23:
• Utvärdera de sektioner som har knutit till sig fler program eller kurser, samt utveckla guiden
för att integrera kurser och program i sektioner.
• Utvärdera och fastställa den implementerade långsiktiga strukturen och arbetssättet
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Styrelsen lägger nedan fram sitt förslag till handlingsplan för verksamhetsåret 20/21.
Handlingsplanen anger de särskilda satsningar som förväntas genomföras under verksamhetsåret.
Handlingsplanen har delats upp i olika områden som på ett överskådligt sätt motsvarar
verksamheten som bedrivs: Utbildning, Arbetsmiljö & Lika villkor, Påverkan & studentinflytande,
Mottagning & Event, Medlemmar samt Förvaltning. Viss överlappning förekommer och en del av
StuFFs verksamhet finns i fler områden såsom arbetet med sektionerna som sker inom alla
områden. Varje område har olika många styrelsemedlemmar kopplade till sig och även rörande detta
finns en viss rörlighet då fler ledamöter kan komma att bli inblandade beroende på vad satsningen
gäller. Men grundtanken är att för varje område ska det finnas en tydlighet rörande hur mycket
kapacitet det bedöms finnas, alltså hur många olika satsningar det finns utrymme för.
För denna handlingsplan så har de som idag jobbar inom varje område fått in idéer från Fullmäktige
och sina kollegor och har sedan själva gjort prioriteringar och skrivit samman satsningarna. Alla
satsningar inom handlingsplanen är viktiga men vi har valt att markera vilka satsningar som av olika
skäl skulle vara extra problematiska att ta bort så att FUM vet detta i förväg. Det kan vara av olika
skäl, en satsning kan hänga ihop med något som hänt under pågående verksamhetsår och som
därför inte bör pausas, det kan vara en satsning som relaterar till annan organisations verksamhet
och som därför bara kan ske under 20/21 eller så kan det vara av vikt för StuFF att det sker snarast.
De satsningar som står listade nedan är de som styrelsen anser inte bör tas bort och kort varför,
dessa förklaringar kan såklart utvecklas mer av styrelsen om FUM vill veta mer. Vi vill trycka på att
vi står bakom alla våra satsningar och att de inte skulle stå med i handlingsplanen om de inte ansågs
viktiga, så vi vill inte att FUM tar detta som att allt som inte står i listan kan med lätthet strykas, ska
något tas bort så bör det vara ett väl genomtänkt beslut. Det är såklart FUMs ansvar att besluta om
verksamheten, detta är menat som ett verktyg för FUM att kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt
med god förståelse för potentiella konsekvenser som kan uppstå om satsningar stryks.
Alla ledamöter har även ombetts markera om någon satsning bedöms som särskilt problematisk att
ta bort samt hur stor kapacitet området har, alltså om det går att lägga till fler satsningar eller om
Fullmäktige måste välja bort satsningar om nya satsningar ska läggas in.
Utbildning:

Satsningen Studenters rättigheter bör inte strykas då den är en
del av ett redan påbörjat treårigt projekt.
Satsningen Nå ut till studenter på fristående kurs och program
utan sektionstillhörighet bör inte strykas då det är vårt jobb
som kår att täcka in dessa studenter, men vi har idag ingen
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struktur eller arbetssätt för att göra det. Detta är ett problem
som har funnits i över 15 år.
Satsningen Decentraliserade lärarutbildningar bör inte strykas,
då den tillsammans med punkten ovan är en del av en större
punkt i Verksamhetsplanen som syftar till att vi ska nå ut och
täcka in alla våra utbildningar
Områdets kapacitet anses vara fylld.
Arbetsmiljö & Lika Villkor:

Satsningen "LivsLUST" bör inte strykas då det är sista året av
ett flerårigt projekt som nu ska avrundas. Det här sista året av
satsningen ger det möjlighet till att förtydliga och
implementera en rutin kring det arbete som StuFF bedriver
kring välmåendeenkäter, både med andra kårer och LiU.
Satsningen "Decentraliserade campus" bör inte styrkas då den
är en del av ett större projekt och innefattar att upprätta
rutiner kring arbetsmiljöbevakning för alla studenter som finns
inom StuFFs ansvarsområde, vilket i sin tur är ett av de krav
som ställs på oss som kår.
Områdets kapacitet anses vara fylld.

Påverkan och
Studentinflytande:

Satsningen Knyta fler program och kurser till sektioner bör
inte strykas då den är en del av en större satsning och har till
viss del påbörjats under 19/20.
Områdets kapacitet anses vara fylld då de poster som arbetar
inom området också är inblandade i andra områden eller är
sammanslagna poster.

Studiesocialt:

Satsningen Jubileum - StuFF fyller 25 bör inte tas bort då det
är en viktig satsning för vårt varumärke som om det inte
uppmärksammas nu måste vänta 5 år.
Områdets kapacitet anses vara fylld då posten som främst
jobbar med det studiesociala är en sammanslagen post som
dessutom är inblandad i satsningen om frikursstudenter.
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Medlemmar:

Satsningen Medlemmar och Näringsliv bör inte strykas då det
är en del av ett redan påbörjat treårigt projekt.
Områdets kapacitet anses vara fylld då posten är en
sammanslagning från två poster och posten även är inblandad i
arbete inom andra områden.

Förvaltning:

Satsningen ”Effektivisering av verksamhet” bör inte strykas då
det är en del i ett redan påbörjat treårigt projekt som är av stor
vikt då StuFF är i stort behov av att fortsätta effektiversera
verksamheten.
Områdets kapacitet anses vara fylld.

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
• Anta handlingsplan 2020/2021 i enlighet med bilaga
• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
_____________________
Styrelsen genom Sofia Ritenius
Kårordförande 19/20
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Handlingsplan för verksamhetsåret 20/21
Det här är handlingsplanen för verksamhetsåret 20/21 som beskriver de särskilda insatser som ska
genomföras under året. Om inget annat framgår åligger det styrelsen att verkställa det som uttrycks i
handlingsplanen. Större frågor och åtgärder som planeras och som inte finns i handlingsplanen ska
förankras i fullmäktige innan de genomförs av styrelsen. Om styrelsen eller det organ som ska
genomföra insatsen inte har möjlighet att genomföra insatsen ska detta rapporteras till fullmäktige.
Handlingsplanen är uppdelad efter olika områden som de olika satsningarna har delats in i med
syftet att lättare få en överblick och spridning på de satsningar man gör. Separat från de områden
som finns ligger de punkter där ansvaret till stor del ligger utanför styrelsen.
Fullmäktige
Åsiktsprogram

Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett
ordentligt arbete med detta dokument.
Istället för en stegvis revidering där varje åsikt granskas ska man ha en nystart med en återgång till
Principprogram som ersätter Åsiktsprogrammet. Skillnaden på åsikt och princip är vilken detaljnivån
man har. Att jobba enligt en princip kan man göra på flera olika sätt och kan innebära att man driver
flera åsikter som alla går i linje med principen medan åsikter har en tendens att bli väldigt
detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste revideras oftare, antingen för att man
uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den detaljen av någon anledning inte längre är
aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställer man alltså att dokumentet förblir relevant även
utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer säkerställer också att studentrepresentanter
(styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det är lättare att applicera på de frågor som
dyker upp på de möten man är på. Under verksamhetsår 19/20 tog Fullmäktige tillsammans med
styrelsen fram rubriker och avgränsningar för den nya Principprogrammet.
Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 20/21:
•

Fylla Principprogrammet med principer inom de rubriker/områden samt avgränsningar som
föregående verksamhetsår beslutat om
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Utbildning
Studenters rättigheter

I verksamhetsplanen finns ett projekt med fokus på studenters rättigheter och skyldigheter. Projektet
startades under 19/20, med att genomföra en utbildningsvecka med information på sociala medier,
kaffekampanjer samt framtagande och spridning av en FAQ med fokus på utbildningsrelaterade
frågor på både svenska och engelska på StuFFs hemsida. År två, 20/21, är tanken att StuFF dels ska
ta fram fler liknande projekt för att sprida information om studenters rättigheter och skyldigheter. I
detta arbete får gärna utbildningsbevakarna involveras. Tanken är att projekten ska genomföras
under verksamhetsår 21/22 men kan med fördel påbörjas redan 20/21. Tanken är även att StuFF
under 20/21 ska utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFF hemsida. Studenterna har då
haft tillgång till den under ett verksamhetsår och det ger en möjlighet att få information om hur vi
har nått ut med den till studenter men även hur medvetna de är idag om sina rättigheter och
skyldigheter. FAQn bör kontinuerligt uppdateras för att innehåll de frågor som berör studenterna.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Ta fram förslag på fler projekt med samma syfte som utbildningsveckan
• Utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFFs hemsida
Nå ut till studenter på fristående kurs och program utan sektionstillhörighet

Då StuFF under lång tid har haft problem med att nå ut till studenter på fristående kurs och
program utan sektionstillhörighet ligger fokus i år på att ta fram en långsiktig struktur och ett
arbetssätt för hur StuFF ska kunna nå ut till dessa studenter. En del av kårens uppdrag är att sprida
information till studenter om sina rättigheter och skyldigheter samt hjälpa studenter vid ärenden,
därför blir det extra viktigt för StuFF att ha en långsiktig struktur för att uppnå detta. Den här
punkten är en del av en större punkt i verksamhetsplanen.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21
•

Ta fram en långsiktig struktur och arbetssätt för hur StuFF ska nå ut till frikursstudenter och
studenter på program utan sektionstillhörighet
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Decentraliserade lärarutbildningar

Under verksamhetsår 19/20 påbörjade StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade
lärarutbildningarna som startades HT19. Utbildningsvetenskap har bidragit med pengar för att
StuFF ska besöka dessa campus en gång per termin. Hittills har bara ett besök gjorts under VT20.
HT20 ska det upprättas en liknande utbildning för grundskollärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem i Nyköping och Utbildningsvetenskap planerar att expandera konceptet i framtiden samt
avveckla campus utifrån behov och efterfrågan. StuFF behöver därför ta fram en rutin för att nå ut
till dessa utbildningar med information. Därför behöver StuFF strukturera och konkretisera arbetet
med hur kåren tar kontakt och upprätthåller den med dessa studenter.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21
• Systematisera och konkretisera arbetet med decentraliserade lärarutbildningar
Nationellt arbete

Under verksamhetsåret 19/20 beslutade Utbildningsvetenskapliga området att moderna språk för
ämneslärarstudenter ska erbjudas via ett samarbete med Linnéuniversitet i Växjö med
distansföreläsningar. För att säkerställa att våra studenters situation ska vara bra och att deras
utbildning och arbetsmiljö kan bevakas på ett kvalitativt sätt behöver det startas upp en dialog med
studentkåren som är verksam i Växjö där utbildningen kommer att vara förlagd.
Studenternas utbildning kommer ges av Linnéuniversitetet varpå Linnéstudenterna kommer vara de
som är ansvariga för att representera dem och bevaka utbildningen och arbetsmiljön. Men de är
samtidigt studenter som är antagna på ett av våra program och många lär troligtvis fortsatt befinna
sig på våra campus. Så den fysiska arbetsmiljön är kanske lämpligare bevakad av StuFF samt att vi
bör säkerställa att studenterna får det stöd och information från LiU som krävs. Att samarbeta med
en annan kår vid ett annat lärosäte på det här sättet är inget som StuFF gjort förr och därför måste
det ses som en satsning att säkerställa att studenterna i fråga inte faller mellan stolarna.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Etablera god kommunikation med Linnéuniversitets studentkår för att enas om
ansvarsfördelning och hur kårerna ska samarbeta
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Arbetsmiljö och Lika Villkor
Värdegrundsarbete

LiU har som ett av sina Prioriterade Vägval att arbeta med värdegrunden, i dagsläget finns ingen
uttalad LiU specifik värdegrund men istället finns den statliga värdegrunden som LiU måste förhålla
sig till som en myndighet samt den akademiska värdegrunden. Arbetet som LiU bedriver nu kan
komma att leda till en enad värdegrund som förtydligar vad dessa två betyder på just LiU eller så kan
det resultera i något ytterligare, något som är det som enar alla som är verksamma på LiU. I det här
arbetet måste även studenternas åsikter framföras och höras. För att en värdegrund ska vara något
som verkligen kan anses fungera som en gemensam grund att stå på för alla som verkar vid LiU så
måste studenterna känna att det är deras värdegrund, något som LiU under 19/20 efterfrågat men
som ingen kår haft utrymme för att arbeta med.
För att ta tillvara på den möjlighet till påverkan i en fråga som kan komma att påverka studenterna
har denna satsning tagits fram. Syftet är både att delta i LiUs arbete men även se över den egna
organisationens värdegrund.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Samla in studenters och/eller studentföreningars åsikter om vad en värdegrund på LiU bör
innehålla
• Framföra åsikterna som en del i LiUs interna arbete rörande värdegrund samt verka för att
det arbetet resulterar i något som studenter kan stå bakom
LivsLUST

Under verksamhetsåret 18/19 tog de tre kårerna tillsammans fram en enkät med fokus på
psykosocial hälsa. Denna enkät är tänkt att vara återkommande så att man över åren kan se
utvecklingar som sker och kontinuerligt ha uppdaterad data om hur studenterna mår som kan
användas i vårt påverkansarbete. Under verksamhetsåret 19/20 har kårerna arbetat med de resultat
som inkommit via enkäten samt reviderat enkäten som framtogs 18/19. Samtidigt har Linköpings
universitet valt att återuppta arbetet med den återkommande enkäten ”Studentundersökningen”.
Det blir därför av stor vikt att skapa fungerande rutiner över hur arbetet med välmåendeenkäter bör
se ut.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Skapa en tydlig plan för hur arbetet med en återkommande enkät ska implementeras i
StuFFs löpande arbete
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Decentraliserade campus
Under verksamhetsåret 19/20 påbörjade StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade
lärarutbildningarna som startades under HT19. Eftersom Utbildningsvetenskap har som plan att
utifrån behov och efterfrågan antingen expandera eller avveckla decentraliserade campus behöver
StuFF ta fram en rutin för att bedriva systematisk arbetsmiljöbevakning och arbeta med Lika Villkor
för studenter på dessa utbildningar. För att kunna göra detta behöver StuFF skapa rutiner och hitta
en strategi för hur samarbetet med såväl administration som studenter vid decentraliserade campus
ska se ut.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Kartlägga möjligheterna för arbetet kring arbetsmiljö och lika villkor på decentraliserade
lärarutbildningar
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Påverkan och studentinflytande
Studentrabatt på Östgötatrafiken

Under verksamhetsåret 19/20 påbörjade LUST-N ett arbete för att ge studenter rabatt på alla typer
av biljetter i Östgötatrafiken, i nuläget finns det bara studentrabatt på månadsbiljetten. Ansvarig
person på Region Östergötland har kontaktats och visat intresse för att se över detta. En plan har
påbörjats kring hur vi kårer ska pitcha in detta på bästa sätt vid ett möte med Region Östergötland,
med målsättningen att de vid nästkommande beställning av kollektivtrafik hos Östgötatrafiken då
ska lägga till studentrabatt som ett alternativ på alla biljetter.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21
• Färdigställa argument till en pitch för Region Östergötland
• Tillsammans med LUST-N och LUST-styrelsen hålla i ett möte/pitch och presentera
argumenten för Region Östergötland
Knyta fler program och kurser till sektioner

Då StuFF har svårt att nå ut till alla studenter på fristående kurs och program utan
sektionstillhörighet vill kåren under verksamhetsåret 20/21 se över möjligheten att knyta an fler
kurser och program till redan existerande sektioner. Under verksamhetsår 19/20 påbörjades arbetet
med att få en översyn över vilka kurser som redan idag tillhör en sektion samt vilka som skulle
kunna tillhöra sektioner i framtiden. Några sektioner har själva valt att som en del av deras
sektionsutvecklande projekt ta sig an fler kurser och program än de tidigare har varit ansvariga för.
För att underlätta för sektionerna har en guide påbörjats som ska göra det lättare för sektionerna att
ta sig an fler kurser och program.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21
•
•

Ta fram förslag på fler program och kurser som kan knytas till sektioner
Utvärdera de sektioner som har knutit till sig fler program eller kurser, samt utveckla guiden
för att integrera kurser och program i sektioner
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Ökat nationellt inflytande

StuFF bör utveckla rutiner som säkerställer att det inflytande StuFF har på nationell studentpolitik
via medlemskap i SFS används på bästa sätt och ger bästa möjliga resultat. Detta kan uppnås genom
att ha en delegation till SFSFUM som är väl insatt inför årsmötet och som därmed kan bedriva
effektiv påverkan. Tidigare år har det tillsatts en delegation bara inför SFSFUM som därmed har
haft en större utmaning i att hinna bli nog insatt för att göra bästa möjliga insats och under de
senaste åren har söktrycket till delegationen minskat så pass mycket att det inte längre är hållbart att
arbeta vidare enligt den rutinen.
Den bästa lösningen vore att ha ett utskott/arbetsgrupp eller dylikt som existerar under hela
verksamhetsåret och som arbetsleds av den i styrelsen med ansvar för det nationella
påverkansarbetet (MSA). Gruppen skulle kunna utgöras av både ledamöter från Fullmäktige som är
det organ som ska bilda kårens åsikter, men också andra studenter. Det skulle finnas mer tid till
rekrytering om det sker på hösten och gruppens arbete skulle inte bli stressat. Om arbetet fungerar
väl kan gruppen också arbeta med andra politiska frågor utanför SFS, de skulle kunna arbeta
tillsammans med styrelsen i frågor på lokal nivå eller vara den grupp som sätter sig in i frågor och
fungerar som en remiss-instans.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Ta fram rutiner samt instruktioner för ett utskott eller en arbetsgrupp med syfte att jobba med
nationell studentpolitik under hela läsåret
• Tillsätta och arbeta med gruppen, bestående under år 1 främst av Fullmäktige ledamöter
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Studiesocialt
Jubileum – StuFF fyller 25

Den 1 Juli 1996 slogs studentkårerna LUSIL och LUS ihop och bildade StuFF. Det innebär att
StuFF fyller 25 år 2021! Det måste firas genom att hålla ett jubileumsfirande. Ett jubileumsfirande är
också en bra anledning till att få studentkåren att synas extra mycket utåt. Det är därför en bra idé att
göra firandet till ett ambitiöst och storslaget event, för att väcka uppmärksamhet och för att både
tacka och rekrytera medlemmar. Därför ska planeringen för jubiléet få ta ett verksamhetsår och
planeras under 20/21, och själva jubiléet ska hållas under höstterminen 2021.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Sätta en budget för StuFFs 25-års jubileum tillsammans med fullmäktige
• Ta fram förslag på hur jubiléet ska firas och vilka aktiviteter som ska ingå
• Ta fram en färdig projektplan för jubiléet som är redo att sättas i verk höstterminen 2021

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

DocuSign Envelope ID: E44843F5-80E5-4F2D-A4A7-53D53B1CF884

Sidnummer
9(11)
Rev
2020-04-25

Handlingsplan
Dokumenttyp

Styrdokument
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige
Medlemmar
Medlemmar och näringsliv

En kartläggning av sektioners näringslivsarbete har gjorts under verksamhetsåret 19/20 där
utmaningar, strukturer och möjliga samarbeten mellan sektioner sammanställts. Utifrån denna
kartläggning har en plan för ett pilotprojekt tagits fram kring hur StuFFs roll mellan sektioner och
näringsliv ska fungera och ligger som grund för det kommande arbetet med sektioner och näringsliv
under verksamhetsåret 20/21. Denna kartläggning har även gjorts i samverkan med LUST-N och
företaget InGenious, som tillsammans med StuFF sett över och kartlagt vilka sektioner som skulle
kunna göra näringslivssamarbeten med varandra.
Styrelsen har under verksamhetsåret 19/20 även undersökt vilka förmåner och vilket
näringslivsarbete som medlemmar önskar att vi bedriver. Resultatet har mynnat ut i en rutin med
mallar för arbetsprocess, verktyg och kontaktbank till företag som är potentiella samarbetspartners.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Baserat på kartläggningen från föregående år genomföra ett pilotprojekt som framställts under
verksamhetsåret 19/20 i syfte att skapa ett hållbart och långsiktigt näringslivsarbete mellan
StuFF, sektioner och näringslivet
• Arbeta med att inleda samarbeten med företag utifrån rutinen som framtogs under
verksamhetsåret 19/20
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Förvaltning
Fullmäktige har under många år haft samma uppbyggnad, 25 mandat fördelade på ett antal listor.
Denna struktur har många fördelar men under de senaste åren har vi börjat se fler och fler nackdelar
som lett till att det nu är dags att se över strukturen och titta på alternativ. Ett problem som uppstått
är att antalet listor som ställer upp i valet minskat, 19/20 finns enbart tre listor totalt, vilket leder till
minskade möjligheter att vara representativa – alla studenter kanske inte har någon lista som de
känner kan representera dem. Ett annat problem som märkts som en trend under de senaste åren är
sjunkande engagemang inom Fullmäktige som främst märks med ett eller flera inställda möten på
grund av för få deltagande för att uppnå beslutsförhet.
Båda dessa problem skapar svårigheter för kåren, att inte ses som representativa kan skada
medlemmarnas förtroende för StuFF och att inte få input från en god bredd av studenter påverkar
hur bra beslut som kan fattas. Lågt engagemang och inställda FUM-möten bromsar upp hela
organisationen och skapar en ganska otrygg och ansträngd situation för styrelsen.
Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 20/21:
•

Genomföra en utredning som ska ta fram vilken struktur Fullmäktige bör vara i, inklusive en
omvärldsanalys, en riskanalys samt dialog med relevanta parter såsom eventuellt sektioner

•

Planera åtgärder baserat på utredning att lämna över till efterkommande verksamhetsår
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Effektivisering av verksamhet

StuFF har under de senaste åren arbetat med att hitta sätt att effektivisera arbetet för att kunna ha en
hållbar ekonomi men också ett hållbart engagemang. Inför 20/21 har mycket av ledamöternas arbete
effektiviseras så pass att en återgång till 8 styrelseledamöter är möjlig, men det finns fortfarande
mycket kvar att göra, både gällande vad StuFFs verksamhet består av och hur den bedrivs. Målet är
en hållbar organisation där verksamhetens huvudsakliga fokus är på kärnverksamheten där det går
att göra ekonomiska satsningar som kan fortsätta utveckla kåren alternativt öka studentnyttan för
våra studenter och medlemmar.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:
• Utreda hur digitala verktyg kan effektivisera processer i verksamheten
• Se över StuFFs verksamhet utifrån ett budgetperspektiv för att säkerställa en ekonomiskt
hållbar situation
• Ta fram en plan inför kommande år med eventuella nedläggningar av verksamhet eller
fortsatta effektiviseringar
Internationalisering

StuFFs roll i internationaliseringsfrågan har tidigare varit relativt otydlig, och UUUs ansvar som
internationaliseringsansvarig har inte sträckt sig bortom att delta på Utbildningsvetenskaps och
Filosofiska fakultetens internationaliseringsnämnder fram till att Filosofiska Fakultetens nämnd lades
ner. Det som diskuteras i den kvarvarande nämnden är något som skulle kunna flyttas över till en
studeranderepresentant, något som diskuterats lite löst internt är att Lärarsektionsens utskott
Internationella relationer skulle kunna ta över platsen.
Det som undersökts av UUU under verksamhetsåret 19/20 är att internationaliseringsansvaret skulle
kunna innebära mycket mer studentnytta för internationella studenter, det är dock något som
behöver undersökas ordentligt innan en fullständig slutsats och ny rutin för internationalisering
utformas. Därför läggs denna HP-punkt fram för att djupare undersöka vilka möjligheter som finns
att förändra hur StuFF jobbar med internationalisering.
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21
• Slutföra kartläggningen av vad StuFF kan och bör göra i frågor om internationalisering
• Etablera en rutin för att regelbundet informera internationella studenter om kårens
verksamhet samt stödfunktion
• Fortsatt undersöka möjligheten till en handbok för internationella studenter
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Förslag på budget för verksamhetsåret 20/21 är lagd. Upplägget för årets budget har Styrelsen valt
att lägga fram utan den lägsta detaljnivå inom alla verksamhetsområden. Detta för att skapa ett visst
men begränsat utrymme för att kunna arbeta och utnyttja pengarna så effektivt som det går inom
dessa områden. Styrelsen måste besluta om att gå utanför de ramar för budgeten inom
verksamhetsområdena, dessa framgår i bilagan med den detaljerade budgeten. Styrelsen behöver få
ett Fullmäktigebeslut om Styrelsen vill flytta pengar mellan olika verksamhetsområden.
För kommande verksamhetsår sker störst förändring i de budgeterade summorna för arvode då
styrelsens heltidare minskat med 2 st. Upplägget kring styrelsens fika kommer se annorlunda ut då
Styrelsen nu önskar att vi alla ska dela på skafferivaror i så stor utsträckning som möjligt för att
minska matsvinn. Även kostnaderna för vår ekonomitjänst ser annorlunda ut för att Styrelsen valt att
budgetera för de faktiska kostnaderna enligt vår offert från Grant Thornton. Ett nytt konto i
budgeten är kontot för ”Oförutsedda händelser” som endast ska användas till oförutsedda
kostnader som rör vår verksamhet, kostnader som redan finns budgeterat för eller som är av
brådskande karaktär. Dessa 50 000 kr får styrelsen besluta om på ett Styrelsemöte men ska alltid
informeras om till Fullmäktige. En annan påbörjad satsning är organisationens 25-årsjubileum.
Budgeten är en prognos för verksamheten 20/21. Arbetet kring nästa års budget har grundats i hur
föregående tre års budgetrapporter ser ut. Detta för att få fram en så realistisk budget som Styrelsen
kunnat. De dokument Styrelsen önskar ni godkänner är budgeten med tillhörande budgetnoter.
Därav föreslås Fullmäktige besluta att:
•
•

Godkänna budget inklusive budgetnoter för verksamhetsåret 20/21 enligt förslag
Ge Anika Ernvik rätt till redaktionella ändringar

____________
Styrelsen genom Anika Ernvik
Vice Kårordförande 19/20
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Budget

20/21

STUDENTKÅREN STUFF VID LINKÖPINGS UNIVERSITET
822001-0535

Förvaltning
Grundstöd
Kårordförandes omkostnader
Övriga sidointäkter
Kårstyrelsen
Arvoden styrelsen
Personalvård
Fora gruppförsäkring
Konferens och fortbildning
Möten och planering
Profilkläder
Representation
Premiering och gåvor
Resekostnader
Diplom
Bil
Uthyrningsintäkter
Kostnader för bil
Marknadsföring
Övriga externa kostnader
Bankkostnader
Företagsförsäkringar
IT-system
Lokalkostnader
Övriga medlemsavgifter
Sakrevisorer
Ekonomitjänster
Telefon
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsinventarier
Avskrivningar
Finansiella poster
Stöttning sektioner och föreningar
Kravaletten

Medlemmar
Medlemsintäkter
Sidointäkter kopplade till medlemsnytta
Medlemsförmåner
Ersättning till sektioner för värvande av medlemmar
Medlemsevenemang

81 340
3 008 344
300 000
0
-2 437 204
-2 289 704
-26 000
-10 000
-28 000
-50 000
-16 000
-4 000
-4 000
-7 500
-2 000
-32 000
0
-32 000
-80 000
-677 800
-35 000
-10 000
-22 000
-240 000
-60 200
-5 300
-220 000
-12 000
-10 000
-10 000
-53 300
0
0
0

139 000
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Studiesocialt

54 929

Kommunalt bidrag
Aktiviteter
Sittningsintäkter
Tacksittning
Informationsarbete studiesocialt
25-årsfirande

Mottagning

101 500

Mottagningsstöd
Arvoden
Mottagningsstöd till sektioner
Mottagningsverksamhet
Marknadsföring mottagning
Aktiviteter

Arbetsmiljö

69 500

Arbetsmiljöbidrag
Möten med sektioner
Informationsarbete arbetsmiljö
Aktiviteter och projekt

Utbildning

-35 500

Premiering
Möten med sektioner
Utbildningsutskottet
Informationsarbete utbildning

Sektioner

-419 240

Frikursavtal
Marknadsföringsstöd
Möten
Sektionsavtalet
Sektionsutbildning

Påverkansarbete
Studentrepresentation
Arvoden
Utbildning studentrepresentanter
Nationell påverkan
Omkostnader SFS
Projektet
Samband

-226 400
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Arvoden
Möten
Utbildning
Valberedning
Valråd
Listmarknadsföring
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Inledande kommentarer
Budgeten visar en prognos av StuFFs organisations ekonomi under verksamhetsåret 2020/2021.
Den är uppbyggd efter organisationen StuFFs verksamhetsområden som styrs av högskolelag och
organisationens styrdokument. Till skillnad från tidigare år visas inte budgeten i detaljerad form för
alla områden. Detta för att skapa utrymme för viss men begränsad förändring och ge förutsättningar
för effektivt styrelsearbete. Värt att notera är att detta verksamhetsår minskar styrelsens storlek till 8
heltidsarvoderade.
Rörelsefrihet i budgeten
Kårstyrelsens presidium har mandat att förändra budgetposter med 5%. Kårstyrelsen som helhet
kan fatta beslut om ändringar på 10% via styrelsemöte. Stora förändringar i budget ska ske genom
revideringar via StuFFs högst beslutande organ, det vill säga fullmäktiges möten. Kårstyrelsen har
rätt att skapa nya intäkter för StuFFs verksamhet så länge det inte strider mot de fastslagna
styrdokumenten, större förändringar i intäkter bör förankras i fullmäktige vid fullmäktiges
sammanträden. Skapandet av intäkter leder till ett minskat negativt rörelseresultat.
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Förvaltning
Rubriken förvaltning innefattar de intäkter och utgifter som rör förvaltningen av organisationen.
Stöd från Linköpings universitet
Budgetrubriken avser intäkter genom stöd utbetalat av Linköpings universitet.
Grundstöd

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap om 360kr/heltidsstuderande för 2020
samt 340 kr/heltidsstuderande (HST) för VT21. Antalet HST är beräknat enligt Linköpings
universitets årsredovisning 2018 för 2020 respektive 2019 för 2021. Ersättningen beslutas av
universitetet och kan komma att ändras
Kårordförandes omkostnader

Ersättning från Linköping universitet för kårordförandes direkta och indirekta kostnader.
Övriga sidointäkter
Övriga sidointäkter från näringsliv.
Kårstyrelsen
Arvoden

Arvoden och arbetsgivaravgifter för heltidsarvoderade styrelseledamöter för verksamhetsåret 20/21.
Arvodet baseras på 35 % av prisbasbeloppet 2020. Beräkningarna inkluderar Kårstyrelsens 20/21
ledamöters 8 heltidsarvoderade under 12 månader, samt 21/22 års 8 ledamöters överlämning i juni
2021. För att avsluta året stannar förslagsvis två av de gamla styrelseledamöterna kvar. Det ingår
även arvode och arbetsgivaravgifter för extra överlämning av Kårstyrelsen 20/21 för att avsluta sitt
verksamhetsår.
Arvode:
Ledamot i kårstyrelsen 20/21 Arvode, 35% av prisbasbeloppet 2020 = 16555 kr/månad
Personalvård

Skattefritt friskvårdsbidrag om 2000 kr per styrelseledamot, kostnader för företagshälsovård samt
kostnader för vårdande insatser för styrelsens ledamöter såsom sociala aktiviteter. Kostnader för
företagshälsovård kan variera efter kårstyrelsens behov och ska alltid förankras med Fullmäktige
innan användning.
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Försäkring

Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens ledamöter.
Konferens och fortbildning

Kostnader för deltagande i och resor till och från konferenser och utbildningstillfällen.
Möten och planering

Avser kostnader runt tre större planeringstillfällen för avstämning av verksamheten. Även kostnader
för löpande planering och fika till StuFFs styrelse och andra utskott under hela verksamhetsåret. Här
ingår även kostnader för överlämningen i slutet av verksamhetsåret 20/21.
Detta verksamhetsår har näst intill alla kostnader för kaffe, te och havredryck budgeterats på detta
konto för att minska mängden matsvinn. Detta betyder att alla möten med sektioner, kårfullmäktige,
utskott etc får ta dryck från styrelsens skafferi i Kårallen.
Profilkläder

Kostnader för representationsklädsel för styrelsens ledamöter.
Representation

Kostnader för representation, deltagande i rektorsmöten och övriga gåvor.
Premiering

Exempelvis diplom till olika personer engagerade i organisationen.
Reskostnader

Avser kostnader för resor, inklusive parkeringsavgifter, till och från möten.
Bil
Uthyrningsintäkter

Intäkter i samband med biluthyrning. Med reservation för ändringar.
Kostnader för bil

Kostnader för drivmedel till StuFFs bilar. Försäkringar, parkeringsplats på Campus Valla,
serviceavtal, reparationer, tvätt, inköp av tillbehör etc. Med reservation för ändringar.
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Marknadsföring
Marknadsföring

Kostnader för marknadsföring av organisationen StuFF.
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Övriga externa kostnader
Bankkostnader

Alla kostnader för bankgiro, internetbank, överföringar, transaktionskostnader etc. Kostnader i
samband med hantering av kortbetalning och utveckling av system för medlemshantering.
Kostnader för Swish som kontantfri betalningslösning och andra kontantfria betalningslösningar.
Företagsförsäkringar

Försäkring av datorer och andra inventarier mot brand och stöld. Avser kontoren i Kårallen och på
nya Trappan. Behöver justeras med större inköp.
IT-system

Kostnader för IT-tjänster såsom mjukvaruabonnemang, hemsida och backuplösningar.
Lokalkostnad

Kostnader för lokaler hyrda av Kårservice i Kårallen och på nya Trappan. Lokalkostnaderna
inkluderar larm och städning. Viss skillnad i kostnad är förväntad då StuFFs kontor på Trappan nu
flyttas till nya Trappan i Kåken hus på campus Norrköping.
Övriga medlemsavgifter

Medlemsavgifter till Kårservice ägarförening samt LiU Store.
Sakrevisorer

Beräkningarna avser även arvode till två sakrevisorer inklusive arbetsgivaravgifter. Sakrevisorerna får
betalt efter avslutad termin. 1000 kr vardera per termin.
Ekonomitjänster

Kostnader för StuFFs ekonomitjänst samt kostnader för auktoriserad revisor. Kostnaderna är det
avtalade men ska ses över då vi med största sannolikhet inte kommer använda upp hela budgeterade
kostnaden.
Telefon

Kostnader för kårstyrelsens arbetstelefoner.
Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial såsom porto, kontorsmaterial m.m.
Förbrukningsinventarier

Kostnader för inventarier som inte skrivs av, såsom tekniska hjälpmedel.
StuFF
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Studentkonsultation

Kostnader för eventuella konsultationer från till exempel studentorganisationer.
Avskrivningar

Avskrivningar för StuFFs datorer och övriga inventarier såsom skrivbord. Inköp av nya datorer till
kårstyrelsen finns etablerat i budgeten för verksamhetsåret, avskrivningstiden kommer att vara på 3
år.
Finansiella poster

Kostnader för dröjsmåls- och räntekostnader.
Stöttning av sektioner och föreningar
Festverksamhet Kravalletten

Avser intäkter och kostnader som bokförs under vårt bankkonto Kravalletten. Eventgruppen är en
självgående sammanslutning av festerier med sektionstillhörighet under Filosofisk fakultet och
Utbildningsvetenskap och StuFF bokför deras verksamhet tills de får möjlighet att bilda en egen
förening.
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Medlemmar
Medlemsintäkter

Intäkter från medlemskap. Baserade priser för medlemmar
Löptid medlemskap

Pris

1 termin

150 kr

1 år

200 kr

3 år

540 kr

5 år

900 kr

Sidointäkter kopplade till medlemsnytta

Samarbeten med näringsliv som skapar medlemsnytta.
Medlemsförmåner

Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter. Festrabatter för
medlemmar. Ersättning med 10 kr/StuFF medlem under fester och kravaller på kårhusen, i både
Linköping och Norrköping. Övriga medlemsförmåner är exempelvis utdelning av goodiebags och
fika exklusivt för StuFFs medlemmar
Ersättning för sektioner för värvande av medlemmar

Ersättning till sektioner för rekrytering av medlemmar enligt medlemsrekryteringsavtalet med
sektionsstyrelser.
Medlemsevenemang

Kostnader för olika typer av evenemang för befintliga medlemmar samt evenemang med syfte att
rekrytera medlemmar.
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Studiesocialt
Kommunbidrag

Bidrag från Linköpings kommun och Norrköpings kommun för studiesocialt arbete.
Aktiviteter

Kostnader för studiesociala aktiviteter.
Sittningsintäkter

Intäkter i samband med sittningar.
Tacksittning

Kostnader för arrangemang av tacksittning(ar) för de personer som engagerat sig i StuFFs
verksamhet under året. Endast medlemmar i StuFF får delta; undantag kan göras för de som inte
studerar inom StuFFs områden vid Linköpings universitet.
Informationsarbete studiesocialt

Kostnader för eventuell marknadsföring av studiesociala event etc.
25-årsfirande

Kostnader för en deltidsarvoderad med 5000 kr/termin. Första utbetalning sker efter avslutad
termin vt 21 och andra efter avslutad genomförd 25-årsfirande ht 21. Även en ospecificerad kostnad
på 1000 kr finns till möten eller inköp av annat nödvändigt.
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Mottagning
Mottagningsstöd

Ersättning från Linköping universitet för bedrivandet av mottagning för program- och
frikursstudenter.
Arvoden

Arvoden och arbetsgivaravgifter för Mottagningssamordnare i enlighet med fastställda arvoden.
Mottagningsstöd sektioner

Utbetalningar till sektioner i enlighet med mottagningsavtal samt övriga fasta kostnader för att
anordna mottagningen. För mottagningsavtalet gäller:
•
•

100 kr i ersättning för antal HST registrerade programstudenter
120 kr i ersättning för antal HST deltagande frikursstudenter

Dessa ersättningar regleras i enlighet med utbetalat mottagningsstöd av Linköpings universitet.
Kostnader kan variera med antal HST och vid tillägg av samarbeten med föreningar.
Dessa utbetalningar för verksamhetsåret 20/21 kommer betalas ut även om mottagningen inte kan
ske som vanligt på grund av Covid-19. Detta för att LiU har gett klartecken att de kommer betala ut
sitt stöd till oss trots situationen kring Covid-19 pandemin.

Mottagningsverksamhet
Marknadsföring mottagning

Kostnader för marknadsföring relaterad till mottagningen, kostnader innefattar informationsarbete,
spridning av StuFFs varumärke samt olika typer av marknadsföringsmaterial såsom giveaways till de
nyantagna studenterna.
Aktiviteter

Kostnader som uppstår i samband med aktiviteter, utbildningar och kårens deltagande under
mottagningen. Dessa aktiviteter är bland annat Kravalletten förhänger, Stuffiaden, målning av
märkesbacken etc.
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljöbidrag

Ersättning från Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap för arbetsmiljöarbete.
Möten med sektioner

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med
sektionernas representanter inom området arbetsmiljö.
Informationsarbete

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området arbetsmiljö samt
informationsspridning om arbetsmiljöarbetet, i form av utbildning för sektionernas representanter
inom arbetsmiljö.
Aktiviteter och projekt

Kostnader för årligen återkommande projekt inom området.
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Utbildning
Premiering

Kostnader i samband med projektet Årets Pedagog samt litteraturstipendier. Årets Pedagog utdelas
en gång per verksamhetsår och inkluderar även tårta och kaffe vid uppmärksammandet.
Litteraturstipendiet ges ut till totalt 4 st studenter med en summa om 1500 kr vardera. Förslagsvis 2
st studenter per termin.
Möten med sektioner

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med
sektionernas representanter inom utbildningsfrågor. Kostnader innefattar även en träff med de
andra kårernas utbildningsbevakare.
Utbildningsutskottet

Kostnader som StuFF har budgeterat för utbildningsutskottet. Eventuellt kommer detta inte
utnyttjas för verksamhetsåret 20/21.
Informationsarbete utbildning

Marknadsföring och informationsspridning av StuFFs arbete inom området utbildning. Detta
inkluderar Utbildningsveckan och UB utbildning.
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Sektioner
Frikursavtal

Utbetalningar till sektioner för bedrivandet av arbetsmiljöarbete och utbildningsbevakning för
frikursstudenter, enligt avtal. Avtalet innehåller samma ersättningsmodell för alla sektioner:
•
•

1000 kr i grundstöd
25 kr per representerad HST/HKE frikursstudenter

Kostnaderna kan variera i enlighet med avtal, om sektionerna börjar representera fler antal frikurser
alternativt om nya samarbeten skapas för representation av frikursstudenter.
Marknadsföringsstöd

Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF. Avser i synnerhet tryckkostnader för StuFF-loggan
på sektionernas profilkläder, men även andra stöd och bidrag där vi har möjlighet att marknadsföra
StuFFs varumärke med hjälp av sektionerna. Kostnaden för detta är 2500 kr för vardera sektion.
Möten
Ordförandemöten

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med
sektionernas ordförande.
Övriga sektionsmöten

Kostnader för möten och mötesfika där StuFF bjuder in eller har möte tillsammans med olika
representanter från sektionerna.
Sektionsavtalet

Ersättning till sektioner för utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete enligt avtal. Ersättningen
består av två delar, ett fast grundstöd samt ett rörligt stöd som baseras på HST och uppnådd
sektionsnivå. Samtliga sektioner som ingår samarbetsavtalet tilldelas grundstödet för att bedriva
utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete. Sektionsnivåerna fastställs av kårstyrelsen efter förslag
av Studiesocialt ansvarig Mottagning och sektion, SaMs. Enligt sektionsavtalet anges nu:
•
•
•
•

Grundstöd: 1000 kr
A-nivå: 10 kr per HST
B-nivå: 15 kr per HST
C-nivå: 20 kr per HST

Kostnaderna kan variera beroende på antal HST, uppnådda nivåer samt antal sektioner. I
beräkningarna antas alla sektioner uppnå C-nivå.
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Sektionsutbildning

Kostnader såsom mat, föreläsare och resor för att anordna sektionsutbildningar i enlighet med
sektionsavtalet. Beräknad på två stycken utbildningar där StuFF eventuellt tillhandahåller externa
föreläsare vid de gemensamma utbildningarna.
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Påverkansarbete
Studeranderepresentation
Arvoden

Ersättning för studentrepresentanter inklusive arbetsgivaravgifter enligt Linköpings universitets
beslut kring ersättning för studentrepresentanter.
Utbildning studentrepresentaner

Informationsmaterial samt andra utbildningar för studentrepresentanter.
Engagemangsvård

Engagemangsvård är ett av kårens sätt att säga tack för de representanter som ger av sin tid för att
hjälpa kårens i sitt arbete.
Nationell påverkan
Omkostnader SFS

Rubriken innefattar kostnader för resa till, deltagande i och boende vid SFS fullmäktige. Det
innefattar även kostnader för medlemsavgift som är beräknad på prognoser på en ökning från 5,5 till
6 kr per representerar HST under SFSFUM 2017. Medlemsavgift till SFS om 6: kr per HST/HKE
enligt Linköpings universitets årsredovisning för 2017. Rubriken innehåller även kostnader som
uppkommer i samband med SFS medlemsmöten samt kostnader för SFS-delegationen. Kostnaden
för delegationen är en prognos, uppskattningar av kostnader är baserade på tidigare verksamhetsår.
Projektet

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Projektet. Rubriken innefattar
kostnader för exempelvis mat och boende för 2 personer.
Samband

Kostnader inom det nationella samarbetet för erfarenhetsutbyte kallat Samband. Rubriken innefattar
kostnader för exempelvis mat och boende för 2 personer.
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Kårfullmäktige
Arvoden

Arvoden till talmanspresidium inklusive arbetsgivaravgifter, beräknat på 8 möten under
verksamhetsåret samt 2 konstituerande möten. Arvoden till valberedningens ordförande samt 4
ledamöter, inklusive arbetsgivaravgifter. Arvoden till valrådets ordförande samt 4 ledamöter,
inklusive arbetsgivaravgifter.
Arvode:
Talman, ersättning per möte Arvode 500 kr
Talman, ersättning per termin Arvode 1600 kr
Sekreterare, ersättning per möte Arvode 700 kr
Valråd, ersättning per person Arvode 2000 kr/år
Valberedning, ersättning per person Arvode 2000 kr/år
Möten

Kostnader såsom mat och resor i samband med fullmäktigemöten. Beräkningarna avser 8 möten
under verksamhetsåret, samt 2 konstituerande möten. På de konstituerande mötena finns ett extra
utrymme i budgeten för att möjliggöra kvalitativa sammanträden.
Utbildning för kårfullmäktige

Utbildning för fullmäktiges ledamöter och presidium.
Valberedning

Kostnader för valberedningen marknadsföring av StuFFs förtroendeposter, utbildning i
intervjuteknik, möteskostnader och liknade.
Valråd

Avser kostnader för driften av webbvalssystem samt valrådets övriga kostnader. Inom övrigt ryms
kostnaderna för marknadsföring av listbildning, kårvalet, valtorg samt mötesfika.
Listornas marknadsföring

Den budgeterade kostnaden avser bidrag för listornas marknadsföring. Fördelningen är budgeterad
på att 9 listor får maximalt 2000 kr i marknadsföringsstöd. Kostnaderna varierar med antalet listor
som söker stödet.
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Oförutsedda händelser
Detta är ett nytt budgetkonto som avser oförutsedda händelser. Detta konto får styrelsen nyttja efter
att det klubbas på ett styrelsebeslut. Det som pengarna får användas till är brådskande utgifter eller
utgifter som är relaterade till andra områden som omnämns i budgeten. Efter att något bokförs på
detta konto måste Fullmäktige informeras.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Styrelsen har sett över instruktionerna för styrelsen och anser att de i stort fungerar i befintligt
format. Vissa mindre justeringar har gjorts och dessa inkluderar ändring av benämningen för
Mottagning och Event till Studiesocialt. Det dokument Styrelsen önskar att Fullmäktige klubbar är
Instruktioner för Styrelsen för verksamhetsåret 20/21
Därav föreslås Fullmäktige besluta att:
•
•

Godkänna Instruktioner för styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021 enligt bilaga
Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

____________
Styrelsen genom Anika Ernvik
Vice Kårordförande 19/20
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Fullmäktige

Dessa instruktioner beskriver kårstyrelsens löpande och kontinuerliga arbetsuppgifter under
verksamhetsåret 20/21.

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet
representerar alla studenter inom Utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet. Studentkårens
fullmäktige beslutar varje år om fyra huvudsakliga dokument för att styra det nästkommande årets
verksamhet; budget, verksamhetsplan, handlingsplan och instruktioner för styrelsen.
Styrelsens arbete utgår från kapitel 6 i StuFFs stadga. Genom att fastställa instruktioner förtydligar
fullmäktige sina förväntningar vad avser styrelsens kontinuerliga arbete. Det åligger styrelsen att
tolka och konkretisera instruktionerna. Det är styrelsens uppdrag att genomföra punkterna i
instruktionerna – ett arbete som ska ske inom och enligt de ramar och regler som anges i övriga av
fullmäktige fastställda styrdokument.

Styrelsen ska sträva efter effektiv och funktionell organisering av verksamheten. Genom att upprätta
och synliggöra styrelsens rutiner för fullmäktige, medlemmar, studenter och andra aktörer kan vi
skapa transparens mellan organisationens olika delar. Vid nya eller förändrade förutsättningar är det
viktigt att organisationen anpassas och utvecklas.
Sektionerna är våra viktigaste samarbetspartners i vårt arbete med utbildningsbevakning och
arbetsmiljö likväl som under mottagningen av nya studenter och att säkerställa ett gott samarbete är
därför viktigt för styrelsen. Det är genom samarbetet med sektionerna som vi tillsätter en stor del av
våra studentrepresentanter, ett samarbete som är väldigt viktigt för att säkerställa studentinflytande
vid universitetet.
•
•
•
•
•

Upprätthålla en rutin för bemanningen av kontoren och synliggörandet av detta
Arbeta i Norrköping minst en dag i veckan och informera om styrelsens närvaro där
Verka för att universitetet efterlever gällande lagar och regler
Framföra och verka för att studenters intressen tillvaratas gentemot universitetet
Följa upp tidigare beslut i frågor drivna av studentkårerna
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för ett aktivt deltagande i samarbetet med de andra studentkårerna vid Linköpings
universitet, särskilt inom ramen för Kårservice och LUST
Ansvara för att, tillsammans med de andra studentkårerna vid Linköpings universitet, årligen
skriva kommentarer till LiUs årsredovisning
Ansvara för överlämning och dokumentation av organisationens arbete
Stötta StuFFs utskott, fullmäktige och förtroendevalda i deras arbete
Stötta sektionerna inom de samarbetsområden StuFF har med dem.
Uppmärksamma och när möjligt nyttja kårhusens lokaler och tjänster för event
Rekrytera engagerade till olika organ och poster under styrelsen
Ansvara för att se över och revidera dokument som policys, interna rutiner och stödguider
löpande vid behov.

Utbildningsfrågor och utbildningsutveckling utgör en stor del av StuFFs kärnverksamhet och
styrelsens löpande arbetsuppgifter. Styrelsen ansvarar för att bevaka och driva utvecklingsfrågor så
att studenterna får en god utbildning, både i avseende på innehåll och form.
Styrelsen ska:
• Säkerställa en god bevakning och utveckling av alla studenters utbildning, oavsett om
utbildningen är förlagd till campus, är på distans eller verksamhetsförlagd
• Planera och upprätthålla en god organisation och struktur kring hanteringen av
studentärenden
• Agera studentombud, hjälpa och stötta enskilda studenter/doktorander och studentgrupper
med utbildningsrelaterade ärenden
• Bevaka utformandet av nya och revidering av gamla kursplaner
• Dela ut priset Årets Pedagog
• Administrera utdelningen StuFFs litteraturstipendium
• Verka för att förbättra möjligheterna för att granska och skapa en trygg och rättssäker VFU
• Bevaka och ta en aktiv roll i Linköpings universitets internationaliseringsarbete samt
samarbeta med relevanta parter rörande internationalisering
• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och
utskott inom utbildningsområdet
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Arbetsmiljöarbete och lika villkor utgör en viktig del av StuFFs kärnverksamhet och styrelsens
löpande arbetsuppgifter. Styrelsen ansvarar för att planera, organisera och verkställa StuFFs arbete
för att säkerställa en trygg, stabil och funktionell studiemiljö samt verka för en god psykosocial hälsa
bland studenterna.
Styrelsen ska:
• Säkerställa en god bevakning av alla studenters arbetsmiljö, oavsett om utbildningen är
förlagd till campus, är på distans eller verksamhetsförlagd
• Planera och upprätthålla en god organisation och struktur kring hanteringen av
studentärenden
• Agera studentombud, hjälpa och stötta enskilda studenter/doktorander och studentgrupper
med ärenden som rör arbetsmiljö eller diskriminering
• Verka för att tydlig och relevant kursinformation finns tillgänglig för studenterna i god tid
innan kursstart
• Marknadsföra, utvärdera och delta i uppföljningsarbetet kring Studentundersökningen
• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och
utskott inom arbetsmiljöområdet
• Verka för ett tillgängligt universitet inom ramen för Lika villkor och Studenthälsan
• Arbeta för en god arbetsmiljö under pågående ombyggnationer
• Arbeta för att de förändringsprojekt som pågår vid våra campus ska leda till en bättre
studiemiljö och funktionella studieplatser

StuFF lutar sig mot sitt åsiktsprogram vid lokal och nationell studentpolitisk påverkan. Styrelsen är
ansvariga att föra de åsikter som finns i StuFFs Åsiktsprogram och representera studenterna inom
våra fakultetsområden. StuFFs förlängda arm i arbetet med studentinflytande på LiU är våra
studentrepresentanter inom utbildning och arbetsmiljö.
Styrelsen ska:
• Ansvara för rekrytering och tillsättning av studentrepresentanter samt löpande informera
dessa om kårens verksamhet samt åsikter
• Aktivt arbeta för att säkerställa studentrepresentanternas rätt att påverka och att det finns
studentrepresentation i de sammanhang där det bör finnas.
• Tillvarata kårens påverkansmöjlighet på nationell nivå genom Sveriges Förenade
Studentkårer och andra nationella samarbeten
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•
•

Underhålla kårens nationella nätverk och erfarenhetsutbyten
Framföra och verka för att studenters intressen tillvaratas gentemot LiU samt andra externa
parter, såsom regionen, kommunerna, SFS och media

StuFF har ett stort ansvar i att säkerställa det studiesociala livets fortlevnad vid Linköpings
universitet. Det innebär att styrelsen aktivt ska arbeta med studiesociala frågor samt att driva dessa i
lämpliga forum. I och med detta har StuFF ett tätt samarbete med sektionerna. Ett stort fokus för
StuFF ligger på mottagningsverksamheten på uppdrag av LiU, då den perioden i mångt och mycket
är avgörande för hur nya studenters samlade bild av universitetet formas.
Styrelsen ska:
• Säkerställa och vidareutveckla ett fortsatt gott samarbete mellan StuFF och sektionerna
rörande mottagningen av nya studenter
• Verka för en god integration mellan studenter inom StuFFs ansvarsområde
• Ansvara för att mottagningen genomförs i enlighet med rådande styrdokument
• Verka för en god utveckling av mottagningsverksamhet, festverksamhet och övrig
studiesocial verksamhet vid Linköpings universitet
• Under hösten genomföra rekrytering av mottagningssamordnare inför nästkommande
höstmottagning
• Planera styrelsens medverkande under kommande mottagningsperiod, för att underlätta
möjligheten till bättre samarbete med fadderierna, egna större event och bokningar
• Prioritera att hela styrelsen deltar under mottagningsverksamheten
• Teckna mottagningsavtal med sektionerna samt stötta och samordna deras arbete
• Aktivt delta i lokala nätverk avseende studiesociala frågor, t.ex. Förenade Festerier
• Verka för ett bredare utbud av alkoholfria aktiviteter och alkoholfria drycker i samarbete
mellan alla tre studentkårer vid Linköpings universitet och Kårservice AB/kårhusen
• Arrangera och utveckla utbildningar och informationsträffar för lämpliga grupper och
utskott inom den studiesociala verksamheten
• Arrangera tacksittningar för aktiva studenter inom StuFF
• Verka för ökad integration mellan studenter i Linköping och Norrköping
• Planera, genomföra och utvärdera studiesociala aktiviteter utöver mottagningen
• Uppmuntra sektioner, samarbetspartners och övriga aktörer att använda kårhusen i sin
verksamhet

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

DocuSign Envelope ID: E44843F5-80E5-4F2D-A4A7-53D53B1CF884

Sidnummer
5(6)

Instruktioner för styrelsen

Rev
2020-04-25

Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

För att StuFF ska lyckas med ett väl utfört uppdrag som studentkår måste kårmedlemskap vara
attraktivt och lockande. Gällande samarbeten, samverkan och påverkan är StuFFs varumärke och
medlemsanslutning viktig då det ger mer tyngd åt organisationen.
Styrelsen ska:
• Aktivt värva medlemmar
• Skapa medlemsrekryterande/medlemsnyttiga evenemang minst en gång per termin
• Utveckla och öka värdet i kårmedlemskapet
• Skapa och utveckla samarbeten med externa parter
• Utveckla kommunikationen som är kopplad till kårmedlemskapet
• Utveckla och effektivisera arbetet kring medlemshantering och medlemssystemet
• Effektivisera samarbetet med sektionerna kring medlemsrekrytering
En stor del av styrelsens gemensamma arbete är att förvalta organisationens resurser och delta i de
diskussioner och beslut som tas inom verksamheten. Styrelsens arbetstid är en viktig resurs i
organisationen och det är därför av vikt att ledamöterna planerar sin gemensamma och individuella
tid väl och på ett resurseffektivt sätt. Det är också viktigt att styrelsen genom avstämningar löpande
utvärderar sitt arbete och efterlevnad av styrdokument och verksamhetsmål.
Styrelsen ska:
• Aktivt delta i den ekonomiska förvaltningen
• Kontinuerligt planera, utföra och följa upp StuFFs arbete för att använda finansiella,
materiella och personella resurser effektivt
• Utvärdera och effektivisera studentkårens arbete när så behövs

En viktig komponent i StuFFs informationsarbete är det egna varumärket och vad studenter vet om
StuFFs verksamhet. Att sprida information om kårens verksamhet till alla studenter som kåren
representerar är en del av kåruppdraget och är därför viktigt att hela styrelsen tar ansvar för.
Styrelsen ska:
• Informera om StuFFs verksamhet och organisation
• Utveckla StuFFs varumärke och positionera StuFF mot olika målgrupper
StuFF
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•
•

Agera varumärkesambassadörer både i fysiska sammanhang och i digitala kanaler
Aktivt arbeta med utveckling av kommunikationskanalerna och skapandet av innehåll för
olika målgrupper
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Proposition om Instruktioner för valrådet 20/21
Styrelsen vill lägga följande förslag på instruktioner för valrådet för det kommande verksamhetsåret.
Sittande valråd har varit med och tagit fram de nya instruktionerna och har godkänt förslaget. En
ändring som har gjorts i instruktionerna är ett tillägg om att valrådet ska ansvara för att det ska
finnas en fungerande valmodul i god tid innan kårvalet. Alla övriga ändringar som gjorts är endast
språkliga.
Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Fastställa instruktioner för valrådet 2020/2021 i enlighet med bilaga

•

Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar

_______________
Styrelsen genom Tone Wernersson
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Instruktioner för valrådet 2020/2021
Instruktioner för valrådet är fullmäktiges direktiv till valrådet. Dokumentet utgör tillsammans med
stadgan och Valinstruktioner grunden för valrådets arbete. I övrigt ansvarar valrådet själv för att
planera och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt. I detta ingår att säkerställa arkivering och
överlämning till nästkommande valråd. Valrådet ska föra daglig statistik över valdeltagandet. Antal
röstberättigade samt antal röstande ska dokumenteras i valprotokollet.
Valrådet ska till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet fortskrider och eventuella problem
som fullmäktige bör känna till.
Valrådet ska planera och genomföra ordinarie val till studentkårens fullmäktige samt extraval om
fullmäktige beslutar om att utlysa ett sådant.
Valrådet ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra gentemot StuFFs medlemmar om
möjligheten att bilda lista inför kårvalet. Före ett ordinarie val innebär det att information om
listbildning måste finnas tillgänglig minst 30 dagar innan listbildningsperioden är över. Valrådet har
rätt att förlänga listbildningsperioden om de bedömer det nödvändigt. Detta ska då marknadsföras
tydligt där ett nytt sista inlämningsdatum framgår.
Valrådet ansvarar även för att marknadsföra och informera om kårvalet. I detta ingår dels information
om hur valet går till och dels om vilka som kandiderar.
I sitt arbete ska valrådet behandla alla listor likvärdigt.
Valrådet ska anordna en utbildning för det nya fullmäktige inför kårvalet.
Fullmäktige ska senast i oktober välja minst två ledamöter samt ordförande och i november
säkerställa att valrådets arbete påbörjats.
Valinstruktioner

Valrådet ansvarar för att se över samt lämna förslag på dokumentet Valinstruktioner. Motionen ska
lämnas i tid för att kunna behandlas av fullmäktige senast under december månad. I arbetet med detta
ska valrådet samråda med fullmäktige och talmanspresidium. Valinstruktioner ska innehålla datum för
det val som ska hållas.
I den mån fullmäktige ännu inte har valt ett beslutsmässigt valråd ansvarar StuFFs fullmäktige för att
denna uppgift genomförs.
StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

DocuSign Envelope ID: E44843F5-80E5-4F2D-A4A7-53D53B1CF884

Sidnummer
2(2)
Rev
2020-04-17

Instruktioner till valrådet
2020/2021
Dokumenttyp

Instruktioner
Dokumentansvarig

Styrelsen
Fastställs av

Fullmäktige

Valmodul

Valrådet ska ansvara för att det ska finnas en fungerande valmodul i god tid innan kårvalet.
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Styrelsen har i samråd med valberedningen valt att lägga fram Instruktioner för valberedningen
20/21 utan ändringar från föregående års instruktioner.
Därför föreslås Fullmäktge besluta att:
• Godkänna Instruktioner för valberedningen 2020/2021 enligt förslag
• Ge styrelsen rätt till redaktionella ändringar
_________________
Styrelsen genom Kim Axelsson
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Instruktioner för valberedningen beslutas av fullmäktige och är fullmäktiges direktiv till
valberedningen. Dokumentet utgör tillsammans med stadgan och tjänstestrukturen grunden för
arbetet i valberedningen. I övrigt ansvarar valberedningen själv för att planera och organisera sitt
arbete på ett effektivt sätt. I detta ingår att säkerställa arkivering och överlämning till nästkommande
valberedning samt att upprätta statistik kring de sökbara posterna. Valberedningen ska löpande
informera både fullmäktige och styrelsen om hur arbetet fortskrider samt eventuella problem som
grupperna bör känna till. Ledamöterna i valberedningen har ett mycket stort ansvar att agera
ansvarsfullt kring sitt arbete och gentemot andra delar av StuFF. Ledamot som är aktiv i andra delar
av StuFF ska i det engagemanget agera på ett sådant sätt så att valberedningens förtroende inte
kommer till skada.

Valberedningen ska bereda personval då stadga eller fullmäktige påkallar det. Beredning av personval
ska utgå ifrån gällande tjänstestruktur och av fullmäktige beslutade direktiv. Det åligger valberedningen
att nominera den lämpligaste kandidaten till personval utifrån tjänstestruktur och andra, av fullmäktige
antagna, postspecifikationer. Vid beredning av val till StuFFs styrelse ska valberedningen inte enbart
beakta den enskilda kandidatens egenskaper utan även styrelsens totala sammansättning.
Valberedningen ansvarar för att personval utlyses och informeras väl om i god tid och på lämpligt sätt.
Vid personval som sker på fullmäktiges årsmöte ska ansökningstiden vara minst två veckor. Vid
påkallade personval under året ska valberedningen sträva efter en ansökningstid på minst två veckor,
men får göra undantag från detta för att möjliggöra sitt arbete. Valberedningen ska i god tid planera
informationsarbetet inför ordinarie personval och i planeringen föra en dialog med styrelsen och
talmanspresidium.
Beredning av personval ska valberedningen organisera på det sätt de finner lämpligt. Valberedningen
ska dock alltid hålla intervju med alla de kandidater som under ansökningsperioden sökt eller blivit
nominerade till de heltidsarvoderade posterna, och i det fall det bedömts relevant begära arbetsprov
eller dylikt. I övriga fall är det önskvärt att valberedningen håller intervju för de deltidsarvoderade
posterna, men kan välja att inhämta underlag på annat sätt.
Beredningsprocessen ska vara tydlig för kandidaterna och om kandidater önskar ges möjlighet till
återkoppling. Valberedningen ansvarar för att kontrollera att nominerade kandidater och kända
motkandidater är medlemmar i StuFF. I de fall en motkandidats medlemskap ej kontrollerats ska
fullmäktige upplysas om detta.
Dokumentation av intervjuer, CV, personliga brev eller annan känslig information ska förstöras efter
att personval är över.
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Vid beredning av styrelseuppdragen ska valberedningen informera sökande och kandidater om sådant
som arvode, semester, friskvård m.m.
Valberedningen ska ringa minst en referens till de kandidater de ämnar nominera till styrelseuppdrag.

Då dessa poster har svårt att få sökande i tid är det extra viktigt att valberedningen tidigt diskuterar,
problematiserar och lägger upp en plan för valprocessen av posterna.

Fram till att nomineringarna är publicerade ska alla uppgifter om person hållas inom valberedningen.
I samband med nomineringarna skickas endast personliga brev och CV från kandidater ut med
handlingarna till fullmäktiges årsmöte. Övriga handlingar om kandidater delas endast ut på begäran.
Vid motkandidaturer ska personliga brev och CV skickas ut löpande till fullmäktige. Då det kan hända
att kandidater och motkandidater till lediga poster sitter i fullmäktige eller i sittande styrelse är det
valberedningens ansvar att se till att resterande kandidater och motkandidater får tillgång till samma
information.
Valberedningen ska vara fullmäktige behjälplig under diskussion inför personval. Under
konstituerande fullmäktige ska valberedningen inför varje personval presentera sin nominering,
berätta hur många som sökt varje post samt berätta ifall de som motkandiderar har sökt posten
tidigare. På efterfrågan från fullmäktige ska valberedningen motivera varför en person som sökt inte
blivit nominerad genom att ställa den personens kvaliteter mot kvaliteterna hos den som blivit
nominerad.
Valberedningen ska även, i samråd med styrelsen, anordna ett tillfälle där fullmäktige får chans att
träffa de nominerade kandidaterna samt eventuella motkandidater.

Vid vakanta poster är det valberedningens ansvar att, med hjälp av fullmäktige och/eller styrelsen,
arbeta för tillsättandet av posterna. Detta gäller under hela verksamhetsåret.
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Medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår 20/21 kommer fortsätta ligga på samma nivåer
som verksamhetsår 19/20. Vi fortsätter med flerårsmedlemskap och nedan syns förslag på
medlemsavgifter.

Löptid medlemskap

Pris

1 termin

150 kr

1 år

200 kr

3 år

540 kr

5 år

900 kr

Därför föreslås fullmäktige besluta att:
•

Fastställa medlemsavgifterna enligt förslag

___________
Anika Ernvik
Vice Kårordförande 19/20

StuFF
Kårallen, Universitetet
Linköping
www.stuff.liu.se

DocuSign Envelope ID: E44843F5-80E5-4F2D-A4A7-53D53B1CF884

Studentkåren för utbildningsvetenskap och
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Styrelsen föreslår, i linje med uppdraget att företräda studenter och värna om studentinflytande, att
styrelsen får i uppdrag att tillsätta representanter som företrädare för StuFF. Detta innefattar både de
representanter som definieras som studentrepresentanter men också övriga representanter som
StuFF har rätt att utse eller lämna förslag på utanför den egna organisationen.
Exempel på övriga representanter innefattar representanter till forum såsom Kårservice
Ägarförening eller andra forum där StuFF är medlem. Dessa platser räknas inte som
studentrepresentantsplatser då studentrepresentation används för att beskriva de uppdrag som finns
reglerade i lag, det vill säga forum inom lärosätet där beslut ska fattas eller beredas som har med
utbildning eller studenters situation att göra.
Det totala antalet studentrepresentantsuppdrag som StuFF kan tillsätta uppgår till över 200 platser
vilket är anledningen till att det är praxis att Fullmäktige delegerar mandatet till styrelsen.
Fullmäktige föreslås därför besluta att:
•

Delegera rätten och uppdraget att utse studentrepresentanter för verksamhetsåret 2020/2021
till styrelsen

•

Delegera rätten och uppdraget att utse representanter att företräda StuFF i organisationer
utanför StuFF, i de fall uppdragen ej är studentrepresentantplatser, för verksamhetsåret
2020/2021 till styrelsen

_____________________
Sofia Ritenius
Kårordförande 19/20
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Proposition om extra ekonomisk ersättning i och med Corona
Då det har ställts in en hel del fester och evenemang denna vår på grund av covid-19, inklusive vår
egen kåraktivas tacksittning och valborgsfirandet i Trädgårdsföreningen, skulle det vara en fin
gärning om StuFF skulle kunna använda en del av de outnyttjade pengarna i någon form av stöd till
sektioner.
Eftersom varken kontot för det studiesociala eller tacksittningarna kommer gå åt på grund av
inställda aktiviteter är förslaget att en del av de pengarna ska gå till denna pott. I dagsläget ser det ut
att vara strax över 45 000kr som inte kommer användas och vi tänker att 30 000kr kan läggas i
potten. Vi ser inte att hela summan bör läggas i potten då vi eventuellt kan komma att få fakturor på
avbokningar.
Kårerna är i samtal med LiU om att skapa en fond som studentföreningar likväl som Kårservice kan
söka stöd från. Denna fond skulle då LiU kunna hjälpa oss att skapa och det diskuteras även om LiU
Donation kan hjälpa till med en kampanj för att samla in medel. Om detta sker så är det kanske bäst
att allt stöd utgår ifrån denna fond snarare än att det stöttas på olika sätt så då skulle StuFF kunna
donera pengarna dit istället för att dela ut själva.
Förslagen på hur pengarna kan förvaltas är följande:
1. Varje sektion får 1 875kr vardera (i detta har vi inte räknat med LiU-PHD då de inte bedriver
studiesocial verksamhet)
2. Vi lägger allt i en pott på 30 000kr. Sektionerna får sedan äska bidrag från detta och får
utbetalning baserat på hur mycket de har påverkats av situationen.
(De får i så fall fylla i en mall för att förtydliga varför de äskar. T.ex. om deras festeri fått
ställa in en fest, om det är både en fest samt en sektionssittning som ställs in m.m. Potten
fördelas mellan de som har äskat beroende på hur mycket de har påverkats. Ingen garanti att
alla sektioner får pengar om de inte haft några planerade event under våren. Detta förslag är
fortfarande under konstruktion)
3. Vi lägger 30 000kr i en fond som LiU och kårerna skapar tillsammans som ovan nämnt
Därför föreslås FUM besluta att:
•

Ge styrelsen rätt att förvalta summan som ovan nämnts i syfte att stötta det studiesociala
livet, i och med Covid-19, som styrelsen anser mest lämpligt

_______________
Styrelsen via Josefin Stoor
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